


  



 คํานํา     การจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลสีป่� (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ของเทศบาลเมืองปากช'อง อําเภอปากช'องจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค2กรปกครอง ส'วนท1องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก1ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อใช1กําหนดทิศทางและเป9าหมายในการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช'อง  โดยได1จัดทําให1สอดคล1องกับสภาพป;ญหา  ความต1องการของประชาชน  และศักยภาพของเทศบาล  สอดคล1องกับนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร2ชาติ ๒๐ ป�  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห'งชาติ  ยุทธศาสตร2การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  องค2การบริหารส'วนจังหวัด  และยุทธศาสตร2การพัฒนา ของเทศบาลเมืองปากช'อง  ซ่ึงคณะผู1บริหารและผู1จัดทําแผนพัฒนาฉบับน้ี  มีวัตถุประสงค2ในการจัดทําแผนฯ เพื่อเปGนแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�  ให1สามารถพร1อมท่ีจะนําไปปฏิบัติ   เพื่อแก1ป;ญหาและตอบสนองความต1องการในด1านต'างๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลได1อย'างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู1บริหารได1มุ'งม่ัน  และมุ'งหวังจะให1เกิดการพัฒนาและส'งผลให1ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปGนอยู'ท่ีดีข้ึน      เทศบาลเมืองปากช'อง  ขอขอบคุณทุกๆ ฝKายในส'วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ประชาคมเมือง  ประชาชน  ตลอดจนคณะผู1บริหารเทศบาลเมืองปากช'อง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช'อง  พนักงานและลูกจ1างของเทศบาลเมืองปากช'องทุกท'าน  ท่ีได1ให1ความร'วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)  และหวังเปGนอย'างยิ่งว'าแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป�ฉบับนี้  จะเปGนประโยชน2ในการนําไป ใช1พัฒนาในด1านต'างๆ ต'อไป   เทศบาลเมืองปากช�อง  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 
สารบัญ   หน้า 

สวนทีไ  ํ  สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐานของทศบาลมืองปากชอง ํ 
สวนทีไ  ๎  สรปุผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพัฒนาทຌองถิไน ํํ 
สวนทีไ  ๏  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ํ๑ 
สวนทีไ  ๐  การนําผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปสูการปฏิบัติ ๏๓    ๋  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน ๏๓    ๋  บัญชีครงการพัฒนาทຌองถิไน ๏๕     -  บัญชีสรุปครงการพัฒนา ๐์      -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ ๐๑     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๎ ๐๓     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๏  ๒๎     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๐ ๒๒     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๑ ๓๏     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๒ ๕๒     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๓ ํ๏๕     -  ยุทธศาสตร์ทีไ  ๔ ํ๐๎     -  บัญชีครงการสําหรับอุดหนุน อปท. สวนราชการ องค์กรประชาชน ํ๐๓     -  บัญชีครุภณัฑ์ ํ๑๐ 
สวนทีไ  ๑  การติดตามละประมินผล ํ๒๓ 
ภาคผนวก ํ๒๕       การประมินคุณภาพของผน ํ๓์       ค. การประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทศบาลสีไปี (พ.ศ.๎๑๒ํ-๎๑๒๐) ํ๓๎    



-๑-  ส�วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปากช�อง  ๑. ด�านกายภาพ     ๑.๑ ลักษณะที่ตัง้ / ขนาดพ้ืนที่ / อาณาเขต  เทศบาลเมืองปากช�อง  ตั้งอยู�ในพื้นที่ของอําเภอปากช�อง  จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป'นสุขาภิบาลปากช�อง  ต�อมาได*รับการยกฐานะข้ึนเป'น  เทศบาลตาํบลปากช�อง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔  และได*เปลี่ยนแปลงฐานะจาก  เทศบาลตําบลปากช�อง  เป'นเทศบาลเมืองปากช�อง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีของตําบลปากช�อง    และตําบลหนองสาหร�ายบางส�วน  โดยมีอาณาเขตพื้นท่ีในความรับผิดชอบท้ังหมด  ๑๕.๒๕  ตารางกิโลเมตร  เทศบาลเมืองปากช�องมีประชากรอาศัยอยู�ในพื้นที่ประมาณ  ๓๔,๘๔๒  คน  (ข*อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)   เป'นชาย ๑๖,๕๗๘ คน  และเป'นหญิง ๑๘,๒๖๔ คน  มีอาณาเขตติดต�อกับองคCกรปกครองส�วนท*องถ่ินต�างๆ ดังน้ี   ทิศเหนือ  ติดกับ  หมู�บ*านหนองตาแก*ว   ทิศใต*   ติดกับ  ตําบลหนองน้ําแดง   ทิศตะวันออก  ติดกับ  ลําตะคองและหมู�บ*านประดู�บาก   ทิศตะวันตก  ติดกับ  เขตปEาสงวนแห�งชาติ  หมู�บ*านน้ําตกหลังเหว    ด�านเหนือ  ตั้งแต�หลักเขตท่ี ๑  ซ่ึงต้ังอยู�ริมแนวเขตปEาสงวนแห�งชาติ  ด*านเหนือห�างจากศูนยCกลาง ทางแยกโรงเรียนบ*านหนองกะจะฟากตะวันตก  ระยะ  ๒๕๐  เมตร  เป'นเส*นตั้งฉากกับแนวเขตปEาสงวนแห�งชาติ ด*านเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  ผ�านถนนไปชัยบาดาล  ถึงหลักเขตที่ ๒  ซ่ึงตั้งอยู�ริมถนนไปชัยบาดาล  ฟากเหนือ   ห�างจากศูนยCกลางทางแยกโรงเรียนบ*านหนองกะจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ  ๒๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๒  เป'นเส*นขนานกับทางสาธารณะไปบ*านหนองกะจะ  ถึงหลักเขตท่ี ๓  ซ่ึงตั้งอยู�ด*านทิศเหนือของทางสาธารณะไปบ*านหนองกะจะ  ห�างจากด*านตะวันออกของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส*นตั้งฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๓  เป'นเส*นขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ถึงหลักเขตที่ ๔  ซ่ึงตั้งอยู�ห�างจากด*านตะวันตกเฉียงเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐  ตามแนวเส*นตั้งฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๔  เป'นเส*นต้ังฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต*     ถึงหลักเขตท่ี ๕  ซ่ึงตั้งอยู�ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐   จากหลักเขตท่ี ๕  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง - นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ ๖   ซ่ึงตั้งอยู�ห�างจากศูนยCกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  ๒   ตอน ปากช�อง – นคราชสีมา ฟากตะวันตก ตรง กม. ๑๗๔.๖๐๐  ตามแนวเส*นต้ังฉากระยะ  ๘๐๐  เมตร     จากหลักเขตท่ี ๖  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง - นครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต*  ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง–นครราชสีมา ตรง กม.๑๗๔.๖๐๐  ถึงหลักเขตท่ี ๗  ซ่ึงตั้งอยู�ห�างจากศูนยCกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง - นครราชสีมา   ฟากตะวันออก  ตรง กม. ๑๗๔.๖๐๐  จัดตามแนวเส*นตั้งฉาก  ระยะ ๑,๑๐๐  เมตร  



-๒-     ด�านตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๗  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  ๒   ตอนปากช�อง–นครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต*  ผ�านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕  ตอนแยก ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒ - บ*านหนองตากู  ถึงหลักเขตที่ ๘  ซ่ึงตั้งอยู�ห�างจากศูนยCกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕  ตอนแยกทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒ - บ*านหนองตากู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต*  ระยะ ๑,๑๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๘  เป'นเส*นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี ๙  ซ่ึงตั้งอยู� ริมคลองลําตะคอง  ฝLMงตะวันออก   จากหลักเขตท่ี ๙  เลียบริมคลองลําตะคอง ฝLMงตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต*  ถึงหลักเขตท่ี ๑๐  ซ่ึงต้ังอยู�ริมคลองเล็กฝLMงใต*  ตรงท่ีบรรจบกับซอยธนากร     จากหลักเขตท่ี ๑๐  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี - ปากช�อง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต*  ถึงหลักเขตท่ี ๑๑  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยCกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒        ตอนสระบุรี - ปากช�องฟากตะวันออก  ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐  ระยะ  ๔๘๐  เมตร    ด�านใต�  จากหลักเขตท่ี ๑๑  เป'นเส*นตั้งฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี-ปากช�อง    ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี-ปากช�อง   ถึงหลักเขตท่ี ๑๒  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยCกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี ฟากตะวันตก   ตรง กม. ๑๖๕.๒๐๐  ระยะ ๕๐๐  เมตร    ด�านตะวันออก   จากหลักเขตที่ ๑๒  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒   ตอนสระบุรี-ปากช�อง  ด*านตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ข*ามคลองเล็กทางรถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี ๑๓  ซ่ึงตั้งอยู�ริมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงเหนือ  ตรง กม.๑๗๖.๔๕๐  ติดกับ แนวเขตปEาสงวนแห�งชาติ  ด*านใต*   จากหลักเขตท่ี ๑๓  เลียบตามแนวเขตปEาสงวนแห�งชาติ  ด*านใต*ไปทางทิศเหนือ  บรรจบกับ หลักเขตที่ ๑             



-๓-                                        



-๔-  ๒. ด�านการเมือง/การปกครอง     ๒.๑ ด�านการเมือง  เทศบาลเมืองปากช�องมีการแบ�งส�วนการบริหารออกเป'น  ฝEายนิติบัญญัติและฝEายบริหาร      ฝEายนิติบัญญัติ  ได*แก�  สภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ๑๘  คน  ฝEายบริหารได*แก�  นายกเทศมนตรี             รองนายกเทศมนตรี ๓ คน  มีพนักงานเทศบาลสามัญ ๙๙ คน  ลูกจ*างประจํา  ๔๗ คน  พนักงานจ*างทั่วไป ๒๓๘ คน  มีปลัดเทศบาลเป'นผู*รับผิดชอบควบคุมดูแลข*าราชการท้ังหมด  มีรองปลัดเทศบาล  ทําหน*าท่ีช�วยปลัดเทศบาลตามท่ีได*รับมอบหมาย  แบ�งเป'นกอง/ฝEาย  ดังนี้           ๑.  สาํนักปลัดเทศบาล หัวหน*าสํานักปลัดเทศบาล เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๒.  กองคลัง ผู*อํานวยการกองคลัง เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๓.  กองช�าง ผู*อํานวยการกองช�าง เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม ผู*อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๕.  กองการศึกษา ผู*อํานวยการกองการศึกษา เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๖.  กองวิชาการและแผนงาน ผู*อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๗.  กองสวัสดิการสังคม  ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๘.  กองช�างสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู*อํานวยการกองช�างสุขาภิบาล เป'นผู*รับผิดชอบดูแล  เทศบาลเมืองปากช�องมีการเลือกตั้งคร้ังแรกเม่ือปP  พ.ศ. ๒๕๒๕  มีนายชนะศักดิ์  อุ�นเมตตาอาร ี  เป'นนายกเทศมนตรีตําบลปากช�อง  และมีการเลือกตั้งแบบนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ได*แบ�งเขตพื้นท่ีเป'น  ๓  เขต  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลได*เขตละ  ๖  คน   รวมเป'น  ๑๘  คน  เป'นคร้ังแรก  เม่ือวันที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และในปLจจุบันมีการเลือกตั้งครั้งล�าสุดเม่ือวันท่ี  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  มีนายคมกฤษณC  ลิ้มปLญญาเลิศ  เป'นนายกเทศมนตรีเมืองปากช�อง     ๒.๒ ด�านการปกครอง  เทศบาลเมืองปากช�องมีจํานวนชุมชนในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น   ๒๓  ชุมชน    ได*แก� ๑.๑    ชุมชนบ*านน*อยทุ�งสว�าง  ๑.๑๓   ชุมชน บ.ข.ส. เก�า ๑.๒    ชุมชนท�าเลื่อนสามัคคี   ๑.๑๔   ชุมชนปางแก ๑.๓    ชุมชนข*างโรงทอกระสอบปากช�อง ๑.๑๕   ชุมชนราชประชา ๑.๔    ชุมชนวัดจันทึก   ๑.๑๖   ชุมชนวัดเทพสถิต ๑.๕    ชุมชนหนองสาหร�าย   ๑.๑๗   ชุมชนหนองกะจะ ๑ ๑.๖    ชุมชนประปา    ๑.๑๘   ชุมชนหนองกะจะ ๒ ๑.๗    ชุมชนนันทเขตตC   ๑.๑๙   ชุมชนมอดินแดง ๑.๘    ชุมชนตรอกสุเหร�า   ๑.๒๐   ชุมชนคุรุสามัคคี ๑.๙    ชุมชนตรอกแดง   ๑.๒๑   ชุมชนศาลเจ*าแม�กวนอิม ๑.๑๐  ชุมชนโรงสูบ    ๑.๒๒   ชุมชนเมืองปากช�อง ๑.๑๑  ชุมชนสะพานดาํ   ๑.๒๓   ชุมชนท�ามะนาว ๑.๑๒  ชุมชนประชานุสรณC  



-๕-  ๓. ประชากร     ๓.๑ ข�อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  ประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง  ในช�วง ๕ ปPที่ผ�านมามีรายละเอียดดังน้ี  ป0 ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) ๒๕๕๕ ๑๖,๙๒๓ ๑๘,๖๒๗ ๓๕,๕๕๐ ๒๕๕๖ ๑๗,๑๒๘ ๑๘,๘๓๑ ๓๕,๙๕๙ ๒๕๕๗ ๑๗,๑๒๘ ๑๘,๘๓๑ ๓๕,๙๕๙ ๒๕๕๘ ๑๖,๒๖๔ ๑๘,๒๙๖ ๓๔,๕๖๐ ๒๕๕๙ ๑๖,๕๗๘ ๑๘,๒๖๔ ๓๔,๘๔๒      ๓.๒ ช�วงอายุและจํานวนประชากร  จํานวนประชากรในแต�ละช�วงวัย ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีรายละเอียด ดังนี้  ช�วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) ประชากรเยาวชน (อายุต่ํากว�า ๑๘ ปP) ๔,๑๐๑ ๓,๘๑๙ ๗,๙๒๐ ประชากรอายุ (อายุระหว�าง ๑๘ – ๖๐ ปP) ๑๐,๔๑๔ ๑๑,๕๗๑ ๒๑,๙๘๕ ประชากรผู*สูงอายุ(อายุมากกว�า ๖๐ ปP) ๒,๐๖๓ ๒,๘๗๔ ๔,๙๓๗ รวม ๑๖,๕๗๘ ๑๘,๒๖๔ ๓๔,๘๔๒  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองปากช�อง  ๔. สภาพทางสังคม     ๔.๑ ด�านการศึกษา  พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง  มีโรงเรียนทั้งหมด  ๒๑  แห�ง ประกอบด*วยโรงเรียนดังต�อไปนี้  ๑.  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จาํนวน  ๒  แห�ง  ดังน้ี  ก.  เป'นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได*แก�        โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ*านหนองสาหร�าย)    ข.  เป'นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  ได*แก�        โรงเรียนเทศบาล ๒  บ*านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภC)  ๒.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จาํนวน  ๖  แห�ง              ประกอบด*วยโรงเรียนในระดับต�างๆ ดังนี้  ก.  โรงเรียนระดับประถม  จาํนวน  ๑  แห�ง  ได*แก�  โรงเรียนบ*านหนองสาหร�าย  ข.  โรงเรียนระดับมัธยม  จํานวน  ๕  แห�งได*แก�   ๑)  โรงเรียนปากช�อง ๔)  โรงเรียนบ*านปากช�อง (คุรุสามัคคี ๑)   ๒)  โรงเรียนเติมแสงไขปากช�องวิทยา ๕)  โรงเรียนบ*านท�าเลื่อนสามัคคี   ๓)  โรงเรียนบ*านปางแก (สภาประชานุกูล)   



-๖-   ๓.  โรงเรียนเอกชน  จํานวน  ๑๓  แห�ง  ประกอบด*วยโรงเรียนในระดับต�างๆ ดังนี้ ก.  โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนยCเด็กเล็ก  จํานวน  ๑  แห�ง  ได*แก�  ๑)  โรงเรียนสายสัมพันธC      ข.  โรงเรียนระดับประถม  จาํนวน  ๔  แห�ง  ได*แก�  ๑)  โรงเรียนสกุลศึกษา  ๓)  โรงเรียนวัฒนวิทยา  ๒)  โรงเรียนธารทิพยCศึกษา  ๔)  โรงเรียนกีรติศึกษา    ค.  โรงเรียนระดับมัธยม  จํานวน  ๖  แห�ง  ได*แก� ๑)  โรงเรียนเรืองศรีวิทยา  ๔)  โรงเรียนถนอมศิษยCวิทยา ๒)  โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา  ๕)  โรงเรียนรุ�งอรุณวิทยา  ๓)  โรงเรียนประชานุสรณC  ๖)  โรงเรียนสัญลักษณCวิทยา ง.  โรงเรียนระดับวิทยาลัย  จาํนวน  ๒  แห�ง  ได*แก�  ๑)  วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภCเทคโนโลยี   ๒)  วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการปากช�อง       ๔.  ศูนยCเยาวชน   ในสังกัดกองการศึกษา จํานวน ๑ แห�ง  ๑)  ศูนยCเยาวชนเทศบาลเมืองปากช�อง   ๔.๒ ด�านการสาธารณสุข ๑.  โรงพยาบาลในเขตพื้นที ่   สังกัดท*องถ่ิน จํานวน     -  แห�ง เตียงคนไข*จํานวน      -   เตียง    สังกัดเอกชน จํานวน      - แห�ง เตียงคนไข*จํานวน      -     เตียง     สังกัดรัฐบาล จํานวน     ๑     แห�ง เตียงคนไข*จํานวน   ๒๔๐   เตียง ๒.  ศูนยCบริการสาธารณสุข      จํานวน        ๒      แห�ง ๓.  สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน        ๑      แห�ง ๔.  คลินิกเอกชน                    จํานวน      ๑๒      แห�ง    ๔.๓ ด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลมีสถานีตํารวจ  ๑  แห�ง  โดยอยู�ในความรับผิดชอบของ สภ. ปากช�อง  และ มีการดําเนินกิจการต�างๆ ดังนี้ ๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสินของประชาชน 
- จัดสายตรวจจักรยานยนตCในเขตเทศบาลโดยแบ�งเป'น  ๔  เขต  ตรวจเขตละ  ๒  นาย  โดยปฏิบัติหน*าท่ี  ๒๔  ชั่วโมง 
- มีศูนยCวิทยุสายตรวจ  ๑๙๑  พร*อมปฏิบัติหน*าที่รับแจ*งเหตุทั้งทางวิทยุและโทรศัพทC  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง    ๒. ด*านการปVองกันการโจรกรรมธนาคาร  ร*านทอง  และสถาบันการเงินที่มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากในแต�ละวันได*จัดทําแผนเผชิญเหตุ  กําหนดหน*าที่รับผิดชอบอย�างเป'นรูปธรรมและมีการซักซ*อมอย�างต�อเนื่อง  ในพื้นที่เทศบาลมีคดีที่เกิดมากที่สุด  เป'นคดีด*านยาเสพติด  ประเภทยาบ*า  ท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกปP  รองลงมาก็คือ  คดีประทุษร*ายต�อทรัพยCสิน  ประเภทลักทรัพยC  คดีที่ประชาชนให*ความสนใจมากท่ีสุด     คดีโจรกรรมรถยนตCและรถจักรยานยนตC   



-๗-  ๕. ระบบบริการพื้นฐาน     ๕.๑  การคมนาคม การจราจร  ๑. ถนน สะพาน การคมนาคม การจราจร  ๑.๑  ถนนภายในเขตเทศบาล มีจํานวน ๒๓๒ สาย           -  สภาพถนน คอนกรีต จํานวน ๑๗๔ สาย      ราดยาง จํานวน ๓๔ สาย      ลูกรัง จํานวน ๒๔ สาย      หินคลุก จํานวน ๓ สาย    ๑.๒  สะพานข*ามคลองลําตะคอง ๑๙ แห�ง  ๑.๓  สะพานลอยคนข*าม    ๕ แห�ง  ๒. การระบายนํ้า    ๒.๑  จาํนวนราง / ท�อระบายน้าํ  ๒๓๘  แห�ง  รวมระยะทาง  ๖๔.๓๐  กิโลเมตร    ๒.๒  ถนนที่มีราง / ท�อระบายนํ้า  ทั้ง ๒ ด*านของถนน            มีจาํนวน    ๔๘  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๕๐  กิโลเมตร    ๒.๓  ถนนที่มีราง / ท�อระบายนํ้าด*านเดียว           มีจาํนวน  ๑๙๐  สาย  ระยะทาง  ๔๔.๘๐  กิโลเมตร    ๒.๔  ถนนที่ไม�มีราง / ท�อระบายน้าํ            มีจาํนวน    ๗๙  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๒๐  กิโลเมตร    ๒.๕  ระยะเวลาเฉลี่ยที่มีนํ้าท�วมขังนานท่ีสุด  ๒  วัน  ประมาณช�วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม           มีสาเหตุเกิดจากท�อและรางระบายน้ํา  รับนํ้าไม�ทัน  เฉพาะช�วงเวลาฝนตกหนัก    ๒.๖  เทศบาลมีการทําความสะอาดราง / ท�อระบายน้าํปPละ  ๑  ครั้ง   ๓. การจัดการขนส�งมวลชน       การติดต�อกันระหว�างประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล  กับประชาชนต�างพื้นที่  โดยส�วนใหญ� เดินทางโดยรถยนตCเป'นหลัก  มีการเดินทางติดต�อทั้งภายในพื้นที่และต�างจังหวัดอย�างสะดวก  การเดินทางติดต�อระหว�างจังหวัดใกล*เคียง  ดังนี้  (๑)  ปากช�อง – กรุงเทพฯ ระยะทาง ๑๗๒ กม.  (๒)  ปากช�อง – ชัยภูมิ  ระยะทาง ๑๗๐ กม.  (๓)  ปากช�อง – ขอนแก�น ระยะทาง ๒๖๘ กม.  (๔)  ปากช�อง – นครราชสีมา ระยะทาง   ๘๔  กม.  (๕)  ปากช�อง – สีค้ิว  ระยะทาง   ๔๐ กม.  (๖)  ปากช�อง – สระบุร ี ระยะทาง   ๖๕ กม.  (๗)  ปากช�อง – ชลบุร ี  ระยะทาง ๒๔๐ กม.      ๕.๒  การสื่อสาร   ๑. การให*บริการโทรศัพทCส�วนบุคคล โทรศัพทCสาธารณะ มี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป'นผู*ให*บริการ   ๒. มีที่ทําการไปรษณียCโทรเลข  ๑  แห�ง  คือ  ท่ีทําการไปรษณียCโทรเลขปากช�อง   และท่ีทําการสื่อสาร      โทรคมนาคมปากช�อง  ๑  แห�ง   ๓. สื่อมวลชนในพื้นที่  ได*แก�  หนังสือพิมพCรวมพลัง  รวมถึงการบริการทางสถานวีิทยุชมุชน 



-๘-      ๕.๓  การประปา   การให*บริการน้ําประปาในเขตเทศบาล  มีการประปาส�วนภูมิภาค  อ.ปากช�อง   เป'นผู*ให*บริการ   -  มีจํานวนครัวเรือนที่ใช*บริการนํ้าประปา       จํานวน    ๑๐,๒๓๐      หลังคาเรือน  -  ปริมาณกําลังการผลิตนํ้าประปา                จํานวน    ๑๘,๐๐๐      ลูกบาศกCเมตร / วัน  -  ปริมาณน้าํประปาท่ีต*องการใช*                  จาํนวน    ๑๑,๖๖๖      ลูกบาศกCเมตร / วัน  -  ใช*แหล�งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปาจากคลองลําตะคอง                   ๕.๔  การไฟฟ<า   การให*บริการไฟฟVาในเขตเทศบาล    แบ�งเป'น  ๒  ส�วน    ส�วนที่หน่ึงการให*บริการไฟฟVาแก�บ*านเรือน  ร*านค*า  สํานักงาน  โดยมีการไฟฟVาส�วนภูมิภาคเป'นผู*ให*บริการ  -  มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟVาใช*       จํานวน   ๑๗,๕๖๓   หลังคาเรือน  ส�วนที่สองการให*บริการไฟสาธารณะโดยเทศบาลเป'นผู*ติดตั้ง  และขอขยายเขตไฟฟVาสาธารณะ   ไปยังการไฟฟVาส�วนภูมิภาค  -  จํานวนถนนในเขตเทศบาล  ที่มีไฟฟVาสาธารณะ        จาํนวน   ๔๓  สาย  ๖. ระบบเศรษฐกิจ      ประชาชนที่อาศัยอยู�ในเขตเทศบาลเมืองปากช�องส�วนใหญ�มีรายได*จากการประกอบอาชีพค*าขายและ รับราชการเป'นหลัก  การเกษตรกรรมเป'นเพียงการเลี้ยงชีพ  หรือภายในครอบครัวเท�านั้น      ๖.๑  สถานประกอบการด�านพาณิชยกรรม    ก. สถานีบริการเชื้อเพลิง   ๗   แห�ง -  หจก.วิทยชัยปXโตเลียม (ป.ต.ท.) -   หจก.วิทยชัยปXโตเลียม สาขา ๒ (ป.ต.ท.) -  หจก.ชัยสวัสดิ์ปากช�อง (เชลลC) -   หจก.ปากช�องสันติสุข (คาลเท็กซC) -  หจก.น้ีฮงบริการ (เอสโซ�)  -   บริษัท โอเคปากช�อง จํากัด (ป.ต.ท.) -  ปLZมแก[ส LPG เฉลิมชัย        ข. ตลาดสด               ๔    แห�ง -  ตลาดสดมิตรภาพ    -   ตลาดแขก -  ตลาดสดเทศบาล    -   ตลาดกังวาฬ      ค. ร*านค*าทั่วไป   ๖.๒  สถานประกอบการเทศพาณิชย9        ก. สถานธนานุบาล     ๑     แห�ง     คือ   สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองปากช�อง      ข. โรงฆ�าสัตวC            ๑     แห�ง     คือ   โรงฆ�าสัตวCเทศบาลเมืองปากช�อง       ๖.๓  สถานประกอบการด�านบริการ      ก. โรงแรม            ๗    แห�ง - โรงแรมภูเบศ             -   โรงแรมริมธารอินนC  -  โรงแรมเดอะฮิลลC    -   โรงแรมนิววันชัย      -  โรงแรมภูพญา   -   โรงแรมปากช�อง -  โรงแรมเดอะ พีโน� โฮเทล ปากช�อง  



-๙-        ข. ธนาคาร          ๑๒    แห�ง -  ธ. กรุงเทพ จํากัด      -   ธ. กรุงศรีอยุธยา จํากัด    -   ธ. นครหลวงไทย จํากัด -  ธ. กสิกรไทย จํากัด      -   ธ. ทหารไทย  จํากัด       -   ธ. กรุงไทย  จาํกัด -  ธ. ไทยพาณิชยC จาํกัด    -   ธ. ธนชาต  จาํกัด          -   ธ. ออมสิน -  ธ. ธ.ก.ส. จํากัด      -   ธ. แลนดC แอนดC เฮ*าสCจํากัด    -  ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย  (SME  BANK)       ค.  สถานท่ีจาํหน�ายอาหาร  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ๓๖๕  แห�ง       ง. สถานบริการโรงรับจาํนํา  ๒  แห�ง  คือ  โรงรับจํานําปากช�อง  และโรงรับจาํนําเคเค  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     ๗.๑  ศาสนา  - ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสตCและอิสลาม  - ศาสนสถานต�าง ๆ มี  ดังนี้        ๑.  วัด     ๘  แห�ง  คือ            ๑.๑  วัดคีรีวันตC  ๑.๕  วัดพิมพาราม            ๑.๒  วัดเทพสถิต  ๑.๖  วัดเขากะจะ            ๑.๓  วัดปางแก  ๑.๗  วัดหนองสาหร�าย             ๑.๔  วัดจันทึก  ๑.๘  วัดท�ามะนาว        ๒.  ท่ีพักสงฆC     ๑  แห�ง  คือ  วัดสิริสัมพันธC        ๓.  มัสยิด ๑  แห�ง  คือ  มัสยิคยันนาตุ*ลฟXรเดาซC        ๔.  โบสถCคริสตC  ๒  แห�ง                ๗.๒ ประเพณีและวัฒนธรรม  - ประเพณีท*องถ่ินท่ีสําคัญ  ๑.  ประเพณีวันข้ึนปPใหม�   ๒.  ประเพณีสงกรานตC          ๓.  ประเพณีแห�เทียนพรรษา      ๔.  ประเพณีลอยกระทง   ๕.  ประเพณีตักบาตรเทโว  ๘. กีฬา  นันทนาการหรือพักผ�อน   ๑. สนามฟุตบอล จํานวน         ๔ แห�ง  ๒. สนามฟุตซอล จํานวน         ๒ แห�ง   ๓. นามบาสเก็ตบอล   จํานวน       ๑๐  แห�ง   ๔. สนามตะกร*อ จํานวน         ๕  แห�ง   ๕. สนามเทนนิส จํานวน         ๑  แห�ง   ๖. ห*องสมุดประชาชน จํานวน         ๑  แห�ง    ๗. สระว�ายน้ํา จํานวน         ๓  แห�ง   ๘. สวนสาธารณะ จํานวน         ๗  แห�ง   ๙. สนามเด็กเล�น จํานวน         ๕  แห�ง     



-๑๐-  ๙. ส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ      ๙.๑  นํ้าเสีย           ๑)  เทศบาลเป'นผู*ดําเนินการบําบัดน้ําเสียเอง ๒)  ปริมาณนํ้าเสีย  ๔,๐๐๐  ลบ.ม./ วัน            ๓)  ปริมาณนํ้าเสียท่ีบาํบัดได*  ในเขตเทศบาลเมืองปากช�องจํานวน  ๔,๐๐๐  ลบ.ม./วัน             ๔)  การระบายน้าํหลักในเขตเทศบาล  ได*แก�       -  คลองอุบากันตC   -  ท�อระบายน้าํในเขตเทศบาล        -  ท�อระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสียริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  ๒            ๕)  ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช* ระบบบ�อผึ่ง จํานวน  ๑  แห�ง  สามารถบําบัดน้ําเสียได*         จํานวน  ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม./วัน            ๖)  ค�าซ�อมเคร่ืองจักร/เครื่องมือ  ในการกําจัดน้ําเสีย  จาํนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท / เดือน            ๗)  มีจาํนวนพนักงานปฏิบัติหน*าท่ีบําบัดนํ้าเสีย  จํานวน  ๗  คนต�อหนึ่งวัน       ๙.๒  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            ๑)   การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            -  เทศบาลดาํเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง  มีปริมาณขยะ  ๕๐  ตัน/วัน  -  รถยนตCบรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดความจุ ๑๐ , ๑๕  และ ๒๒  ลบ.หลา        มีจํานวนรวม  ๑๐  คัน  -  รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย  มีจํานวน ๘ คัน  มีจาํนวนถังรองรับขยะมูลฝอย ๕๐๐  ใบ  -  พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย  มีจํานวนรวม  ๙๖  คน  -  มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน  ๔๐  ไร�  (พื้นที่ของกรมธนารักษC  ภายใต*ความดูแล     ของกรมพลาธิการทหารบก)   -  มีรถยนตCเก็บขนสิ่งปฏิกูล  จํานวน  ๑  คัน  -  มีสถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลจํานวน  ๑  แห�ง  และมีถังเก็บรวมทิ้ง  จํานวน  ๕  ถัง ๑๐.  การป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย    -  รถยนตCดับเพลิง  จํานวน   ๒   คัน    -  รถยนตCตรวจการณC   จํานวน   ๓  คัน    -  รถบรรทุกน้ํา  จํานวน   ๓  คัน    -  เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม   จาํนวน   ๑   เคร่ือง    -  รถยนตCหอสูงหรือรถกระเช*า   จาํนวน    ๑   คัน    -  อัตรากําลังเจ*าหน*าที่ดับเพลิง  จํานวน   ๓๘  คน       เป'นพนักงานเทศบาล  จาํนวน     ๙  คน       เป'นลูกจ*างประจํา      จาํนวน   ๑๕  คน       เป'นลูกจ*างชั่วคราว     จาํนวน   ๑๔  คน    -  อาสาสมัครปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.)  จํานวน   ๕๐๒  คน    -  ในรอบปPที่ผ�านมามีการปฏิบัติหน*าท่ี  จํานวน   ๑๑  ครั้ง    -  ความเสียหายในรอบปPท่ีเกิดข้ึน  จํานวน   ๑๑  คร้ัง    -  ในรอบปPที่ผ�านมามีการฝhกซ*อม  จํานวน     ๑  คร้ัง    -  วิทยุสื่อสาร    มีจํานวนท้ังสิ้น  ๒๕  เครื่อง            ชนิดติดตั้งสํานักงาน จํานวน     ๕  เครื่อง   ชนิดติดรถยนตCดับเพลิง จํานวน     ๕  เครื่อง   ชนิดมือถือ  จํานวน   ๑๕  เคร่ือง   



-๑๑-   ส�วนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได�รบั และการเบิกจ�ายงบประมาณ ในป0งบประมาณ      พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐     ๑.๑ สรุปสถานการณ9การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ�ายงบประมาณ  การตั้งงบประมาณ งบประมาณของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ในช�วงปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ยุทธศาสตร9 งบประมาณ (บาท) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรCพัฒนาการท�องเท่ียว ๕,๗๕๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๑๕๑,๙๑๖,๖๔๘ ๕๒,๘๘๔,๘๔๘ ๓๙,๘๕๓,๙๙๘ ๒๗,๔๒๘,๗๐๐ ยุทธศาสตรCเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปLญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒๘,๔๑๐,๐๐๐ ๑,๖๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการอนุรักษCและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน ๙,๔๓๐,๐๐๐ ๙,๓๖๐,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๘,๒๓๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๓๘๑,๙๖๔,๓๕๐ ๒๐๘,๓๕๖,๓๔๐ ๖๘,๔๒๕,๘๐๐ ๕๓,๗๖๒,๖๐๐ ยุทธศาสตรCสร*างสังคมให*มคุีณภาพชีวิตท่ีด ีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสขุ ๘๔๑,๕๑๐,๐๐๐ ๘๖,๘๐๘,๖๔๐ ๓๔,๑๙๖,๔๘๒ ๗๙,๙๐๘,๔๘๒ รวม ๑,๔๑๘,๙๘๐,๙๙๘ ๓๖๓,๓๖๙,๘๒๘ ๑๔๘,๓๙๖,๒๘๐ ๑๗๓,๓๘๙,๗๘๒  งบประมาณที่จัดสรรสําหรับการดําเนินโครงการในช�วงปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ยุทธศาสตร9 งบประมาณ (บาท) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรCพัฒนาการท�องเท่ียว ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๒๖,๖๔๕,๕๐๐ ๒๕,๐๐๕,๑๐๐ ๑๐,๒๔๒,๒๕๐ ๑๔,๒๐๓,๒๐๐ ยุทธศาสตรCเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปLญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๔๒๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการอนุรักษCและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน ๑๐๐,๐๐๐ - - - ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๕๖,๐๑๕,๐๐๐ ๖,๖๑๗,๕๐๐ ๑๙,๗๐๑,๐๐๐ ๑๔,๙๐๖,๔๐๐ ยุทธศาสตรCสร*างสังคมให*มคุีณภาพชีวิตท่ีด ีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสขุ ๒,๓๙๓,๖๐๐ ๒๓,๑๓๓,๐๔๐ ๒๖,๖๔๐,๔๘๒ ๒๔,๘๒๙,๘๖๐ รวม ๙๑,๙๗๔,๑๐๐ ๖๐,๐๐๕,๖๔๐ ๕๙,๙๓๓,๗๓๒ ๕๗,๙๙๙,๔๖๐ 



-๑๒-    การเบิกจ�ายงบประมาณ งบประมาณท่ีมีการเบิกจ�ายในช�วงปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ยุทธศาสตร9 งบประมาณ (บาท) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรCพัฒนาการท�องเท่ียว ๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๐๕๐,๐๐๐ - ยุทธศาสตรCการบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๑๕,๗๗๙,๖๐๐ ๒๔,๔๖๑,๔๐๐ ๑๐,๔๖๑,๙๒๗ - ยุทธศาสตรCเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปLญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๔๑๐,๐๐๐ ๑,๖๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ยุทธศาสตรCการอนุรักษCและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน ๘๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ - - ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๔๗,๗๖๗,๑๖๐ ๑๑,๖๙๗,๕๐๐ ๒๕,๒๑๐,๐๐๐ - ยุทธศาสตรCสร*างสังคมให*มคุีณภาพชีวิตท่ีด ีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสขุ ๒๔,๔๓๒,๐๐๐ ๒๕,๓๔๑,๖๔๐ ๒๖,๕๒๐๔๘๒ - รวม ๙๑,๙๗๔,๑๐๐ ๖๐,๐๐๕,๖๔๐ ๖๕,๕๔๒,๔๐๙ -        ๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปPไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  เป'นการประเมินแผนพัฒนา  ที่สามารถวัดค�าออกมาได*แน�นอนในลักษณะของตัวเลข  สามารถเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตัวเลขได*  โดยการเปรียบเทียบ จํานวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนากับจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินงานจริง และการเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการจริงในแผนพัฒนา  จําแนกตามยุทธศาสตรCการพัฒนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  ยุทธศาสตร9 โครงการในแผนพัฒนา โครงการท่ีดําเนนิการจรงิ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรCพัฒนาการท�องเท่ียว ๙ ๑๐ ๗ ๘ ๗ ๘ ๗ - ยุทธศาสตรCการบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๕๗ ๔๘ ๖๘ ๓๖ ๒๗ ๓๐ ๔๓ - ยุทธศาสตรCเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปLญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ๓ ๕ ๒ ๒ ๓ ๑ - ยุทธศาสตรCการอนุรักษCและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน ๑๑ ๑๐ ๖ ๑๐ ๒ ๑ - - ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๑๒๒ ๕๑ ๕๑ ๔๕ ๗๕ ๑๔ ๑๙ - ยุทธศาสตรCสร*างสังคมให*มคุีณภาพชีวิตท่ีด ีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสขุ ๑๒๐ ๗๔ ๕๘ ๔๕ ๘๕ ๕๕ ๓๕ - รวม ๓๒๔ ๑๙๖ ๑๙๕ ๑๔๖ ๑๙๘ ๑๑๑ ๑๐๕ -   



-๑๓-    การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจาํปPในเชิงคุณภาพ เป'นการประเมินถึงผลสําเร็จของแต�ละแผนงาน / โครงการ  จากการนําโครงการตามแผนพัฒนาซ่ึงผ�านกระบวนการประชาคม ซ่ึงประชาชนได*มีส�วนร�วม ในการเสนอปLญหาว�าสามารถนํามาปฏิบัติจริงได*มากน*อยเพียงไร โดยจาํนวนโครงการที่สามารถนํามาดําเนินการได*จะบ�งบอกถึงความสามารถในการตอบสนองความต*องการของประชาชนได*มากน*อยเพียงไรด*วย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  ๒. ผลที่ได�รบัจาการดําเนินงานในป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐     ๒.๑  ผลที่ได�รับหรือผลที่สําคัญ  ในระหว�างปP พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๕๙ เทศบาลเมืองปากช�องมุ�งเน*นพัฒนา เพื่อให*ประชาชนได*รับการศึกษาท่ีดี มีมาตรฐาน การบริหารงานเพือ่ประโยชนCสุขของประชาชนให*มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยประชาชนเข*ามามีส�วนร�วม ภายใต*ยุทธศาสตรC ๖ ยุทธศาสตรC  ยุทธศาสตร9 จํานวนโครงการ ท่ีดําเนินการ ป0 ๒๕๕๗-๒๕๕๙ จํานวนงบประมาณ ท่ีดําเนินการ ป0 ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตรCพัฒนาการท�องเท่ียว ๒๒ ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการบริหารราชการตามหลัก การบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๑๐๐ ๕๐,๗๐๒,๙๒๗ ยุทธศาสตรCเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปLญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ๒,๓๒๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการอนุรักษCและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างยั่งยืน ๓ ๔,๕๘๐,๐๐๐ ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๑๐๘ ๘๔,๖๗๔,๖๖๐ ยุทธศาสตรCสร*างสังคมให*มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสขุ ๑๗๕ ๗๖,๒๙๔,๑๒๒ รวม ๔๑๔ ๒๑๗,๕๒๒,๑๔๙   จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช�อง โครงการพัฒนาในช�วง ๓ ปP  น้ําหนักการใช*งบประมาณจะอยู�ที่ยุทธศาสตรCการพัฒนาด*านโครงสร*างพื้นฐาน งบประมาณ ๘๔,๖๗๔,๖๖๐ บาท ลําดับที่ ๒ เป'นการพัฒนาด*านคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๗๖,๒๙๔,๑๒๒ บาท  ลําดับที่ ๓ เป'นการพัฒนา ด*านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ*านเมืองท่ีดี งบประมาณ ๕๐,๗๐๒,๙๒๗ บาท และมีผลการประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินการโครงการของเทศบาลเมืองปากช�อง ทั้ง ๓ ปP อยู�ในเกณฑCระดับดี     ๒.๒ ผลกระทบ           ๑. ด*านเศรษฐกิจ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช�องมีรายได*จากกิจกรรมการส�งเสริมการท�องเที่ยวทั้งภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล*เคียง ทําให*มีนักท�องเที่ยวจากภายในและต�างประเทศเดินทางเข*ามา เป'นจํานวนมากและเข*ามาจับจ�ายซ้ือของกินของใช*และการบริการต�างๆท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองปากช�องตลอดระยะ ๓ ปPที่ผ�านมา จนเกิดรายได*ต�อหัวสูงข้ึนและมีการจ*างงานด*านบริการต�างๆ เพิ่มข้ึน           ๒. ด*านการศึกษา  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช�องมีแหล�งเรียนรู*เพิ่มมากข้ึน  มีสถานศึกษาภาครัฐ ที่มีคุณภาพสามารถรองรับเพียงพอต�อจํานวนประชากรที่เป'นเยาวชนและความต*องการของประชาชน ในการส�งบุตรหลานเข*ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    



-๑๔-     ๓. ด*านสังคม  เกิดการกระจุกตัวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช�องในบริเวณท่ีเป'นเมืองและมีศูนยCราชการตั้งอยู� โดยมีประชากรแฝงท่ีเข*ามาทํางานในเขตเทศบาลเมืองปากช�องจํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกปP  สภาพสังคมมีการพัฒนาจนเป'นแบบสังคมเมือง  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานครบถ*วน  มีความสะดวกในการติดต�อส่ือสาร  มีปริมาณการใช*รถใช*ถนนเพิ่มมากข้ึนจนเกิดปLญหาการจราจรติดขัดในช�วงเวลาเร�งด�วน    ๔. ด*านสาธารณสุข  พบว�าจาํนวนผู*ปEวยในเขตเทศบาลเมืองปากช�องมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปP  และ สภาพขีดจํากัดของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่ไม�เพยีงพอในการรองรับผู*ปEวยที่มีจํานวนมาก  ทําให* ไม�สามารถดูแลได*ทั่วถึง  ตลอด ๓ ปPที่ผ�านมาเทศบาลเมืองปากช�องได*ส�งเสริมและจัดให*มีการช�วยคัดกรองผู*ปEวยและจัดบริการทางการแพทยCเบื้องต*นก�อนนําส�งโรงพยาบาล  ทําให*ประชาชนผู*มีรายได*น*อยสามารถประหยัดเวลาและค�าใช*จ�ายได*มากข้ึน  ๕. ด*านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยCสิน  เกิดคดีต�างๆ ท่ีเป'นปLญหาสังคม ซ่ึงคดีส�วนใหญ�เป'นคดีเก่ียวกับการยักยอกทรัพยC  คดีฉ*อโกง  และการโจรกรรมรถจักรยานยนตC  ซ่ึงมีแนวโน*มมากข้ึนทุกปP  และ ส�วนคดีทําร*ายร�างกาย  และคดีชิงทรัพยCจะมีแนวโน*มลดลง  ๖. ด*านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม  พบว�าการขยายตัวของประชากร  การเกิดสถานบันเทิง และโรงแรมที่พักต�างๆ ส�งผลให*มีการรุกล้ําบริเวณพื้นท่ีเขตปEาไม*และแหล�งนํ้า ตลอดระยะ ๓ ปPที่ผ�านมา ซ่ึงส�งผลให*เม่ือเวลามีฝนตกหนักจะเกิดอุทกภัยน้ําปEาไหลหลาก  ทาํให*เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ําจนน้าํเอ�อล*นริมฝLMง ไหลเข*าท�วมบ*านเรือนของประชาชนบริเวณริมนํ้าและไกล*เคียงบ�อยครั้ง   ๓. สรุปปLญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางการแก�ไข ป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐     ปLญหาอุปสรรค  ปLญหาอุปสรรคการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช�องในรอบปPงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ท่ีผ�านมา  มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี ๑.  เกิดปLญหาระบบการจราจร อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและระบบผังเมืองเก�า ๒.  เกิดปLญหาการบริหารจัดการการท�องเที่ยวและการตลาด ขาดการสนับสนุนและการประสานงานของแต�ละหน�วยงาน ๓.  เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าท้ังภายในและนอกประเทศ  ๔.  เกิดภาวะประชากรแฝงทั้งชาวไทยและต�างประเทศเข*ามาอาศัยเพิ่มข้ึน ๕.  รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให*เทศบาลไม�เป'นไปตามเปVาหรือจัดสรรให*ปลายปPงบประมาณทําให*ดําเนินงาน      โครงการพัฒนาไม�ทันตามเปVาหมายที่กําหนด ๖.  เกิดการขยายตัวของปLญหายาเสพติดและค�าครองชีพที่สูงข้ึนทําให*เกิดปLญหาอาชญากรรมและการลักขโมย  แนวทางแก�ไข ๑.  ควรทําความเข*าใจและประสานงานกับประชาชนท่ีมีรายได*น*อยให*ได*รับการแก*ไขปLญหาที่ตรงจุดเพราะ      ประชาชนส�วนใหญ�จะไม�เข*าใจและเกิดการผิดพลาดได*เนื่องจากประชาชนมีความรู*น*อยและบางปLญหา      ไม�ได*รับการแก*ไขหรือใช*เวลานาน จึงทําให*ไม�อยากเสนอความคิดเห็นใดต�อการดําเนินงานต�างๆของเทศบาล ๒.  ควรมีการประสานหน�วยงานอ่ืนที่เก่ียวข*องเพื่อให*สามารถแก*ปLญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนได*อย�างรวดเร็ว      และมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงานแก*ไขปLญหา      



-๑๕-  ส�วนท่ี  ๓  ยุทธศาสตร9องค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  1. ความสัมพันธระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค     1.1  กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป% (พ.ศ. 2560 – 2579)  วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป�นคติพจน)ประจําชาตวิ+า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  ยุทธศาสตรชาติ : ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน)และทําให�ประเทศไทยพัฒนาไปสู+อนาคตที่พึงประสงค)นั้น จําเป�นจะต�องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนา ของทุกภาคส+วนให�ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเป�นจะต�องกําหนดยุทธศาสตร)ชาติในระยะยาว  เพื่อถ+ายทอดแนวทางการพัฒนาสู+การปฏิบัติในแต+ละช+วงเวลาอย+างต+อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร�างความเข�าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร+วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส+วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร�างและรักษาไว�ซึ่งผลประโยชน)แห+งชาติและบรรลวุิสัยทัศน)“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน)ประจําชาต ิ“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแข+งขัน  มีรายได�สูงอยู+ในกลุ+มประเทศพัฒนาแล�ว คนไทยมีความสุข อยู+ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป�นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร)ชาติท่ีจะใช�เป�นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป=ต+อจากนี้ไป จะประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร) ได�แก+  (1) ยุทธศาสตร)ด�านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างความสามารถในการแข+งขัน  (3) ยุทธศาสตร) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท+าเทียมกัน ทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  และ (6) ยุทธศาสตร) ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสาํคัญของแต+ละยุทธศาสตร) สรุปได�ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร)ด�านความม่ันคง  มีเปFาหมายทั้งในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศและช+วยลด และปFองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ+มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก ที่มีต+อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ       (1)  การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย            อันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป�นประมุข       (2)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร)รัปชั่น    สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม       (3)  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ   ความม่ันคงชายแดนและชายฝHIงทะเล       (4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร+วมมือระหว+างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ   ความสัมพันธ)กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปFองกันและแก�ไขปHญหาความม่ันคงรูปแบบใหม+       (5)  การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังปFองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร�อย  ภายในประเทศ สร�างความร+วมมือกับประเทศเพื่อนบ�านและมิตรประเทศ       (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห+งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง  ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล�อม       (7)  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข�องจากแนวดิ่งสู+แนวระนาบมากข้ึน    



-๑๖-   2. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างความสามารถในการแข+งขัน   เพื่อให�ประเทศไทยสามารถพฒันาไปสู+ การเป�นประเทศพัฒนาแล�ว  ซ่ึงจําเป�นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข+งขันและการพฒันาอย+างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�าง ความม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค�าและการเป�นผู�ประกอบการ รวมทั้ง การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห+งอนาคต ท้ังน้ีภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปHจจัยเชิงยุทธศาสตร)  ทุกด�าน  อันได�แก+ โครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส) วิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย)  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต�องให�ความสําคัญ อาทิ       (1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก+การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร�างความเช่ือม่ัน             การส+งเสริมการค�าและการลงทุนที่อยู+บนการแข+งขันที่เป�นธรรมและรับผิดชอบต+อสังคม             ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู+ความเป�นชาติการค�าเพื่อให�ได�ประโยชน)จากห+วงโซ+มูลค+า             ในภูมิภาค และเป�นการยกระดับไปสู+ส+วนบนของห+วงโซ+มูลค+ามากข้ึน       (2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป�นมิตร             ต+อสิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�ดิจิทัลและการค�าที่เข�มข�นเพื่อสร�างมูลค+าเพิ่มและขยายกิจกรรม              การผลิตและบริการ โดยมุ+งสู+ความเป�นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม             หลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดาํเนินธุรกิจ             ที่เปลี่ยนไปรวมท้ังเป�นแหล+งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร              โดยเสริมสร�างฐานการผลิต ให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขันของ             ภาคเกษตร ส+งเสริมเกษตรกรรายย+อยให�ปรับไปสู+การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป�นมิตร             กับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ+มเกษตรกรในการพัฒนาอาชพีท่ีเข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตร             ที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนา             อุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปHจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนา             อุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิทัลและการค�า มาเพิ่มมูลค+าและยกระดับห+วงโซ+             มูลค+าในระดับสูงข้ึน - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความ             เป�นเลิศและเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการที่เป�นฐานรายได�เดิม เช+น              การท+องเท่ียว และพัฒนาให�ประเทศไทยเป�นศูนย)กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ             ด�านการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป�นต�น       (3)  การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทักษะผู�ประกอบการ ยกระดับผลิต             ภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (SMEs) สู+สากล และพัฒนาวิสาหกิจ             ชุมชนและสถาบันเกษตรกร       (4)  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ            เมืองศูนย)กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส+วนร+วม  มีการจัดการ             สิ่งแวดล�อมเมือง  และโครงสร�างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ       (5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ในด�านการขนส+ง ด�านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา       (6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร�างความเป�นหุ�นส+วนการพัฒนากับนานาประเทศ              ส+งเสริมความร+วมมือกับนานาชาติในการสร�างความม่ันคงด�านต+างๆ เพิ่มบทบาทของไทย             ในองค)กรระหว+างประเทศ รวมถึงสร�างองค)ความรู�ด�านการต+างประเทศ    



-๑๗-  3. ยุทธศาสตร)การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป�นรากฐาน ที่แข็งแกร+งของประเทศ  มีความพร�อมทางกาย  ใจ  สติปHญญา  มีความเป�นสากล  มีทักษะการคิด  วิเคราะห) อย+างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู�คุณค+าความเป�นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต�องให�ความสําคัญ อาทิ       (1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช+วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ       (2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท+าเทียม และทั่วถึง       (3)  การปลูกฝHงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมที่พึงประสงค)       (4)  การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะที่ดี       (5)  การสร�างความอยู+ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร�างบทบาทของสถาบันครอบครัว   ในการบ+มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง 4. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค และเท+าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร+งกระจายโอกาส การพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู+สังคมที่เสมอภาคและเป�นธรรม กรอบแนวทาง ที่ต�องให�ความสําคัญ อาท ิ      (1)  การสร�างความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม       (2)  การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสขุภาพ       (3)  การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต+อการดาํรงชีวิตในสังคมสูงวัย       (4)  การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของชุมชน       (5)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  5. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม เพื่อเร+งอนุรักษ)ฟTUนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถ ในการปFองกันผลกระทบและปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพฒันามุ+งสู+การเป�นสังคม  สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ       (1)  การจัดระบบอนุรักษ) ฟTUนฟูและปFองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ      (2)  การวางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพทัง้ 25 ลุ+มน้ํา เน�นการปรับระบบการบริหาร           จัดการอุทกภัยอย+างบูรณาการ       (3)  การพัฒนาและใช�พลงังานท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม       (4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม       (5)  การร+วมลดปHญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       (6)  การใช�เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร)และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล�อม  6. ยุทธศาสตร)ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให�หน+วยงานภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู+ท�องถ่ินอย+างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ       (1)  การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของ หน+วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดที่เหมาะสม       (2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ       (3)  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ       (4)  การต+อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       (5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต+างๆ ให�ทันสมัยเป�นธรรมและเป�นสากล       (6)  การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน+วยงานภาครัฐ       (7)  การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายได�และรายจ+ายของภาครัฐ  



-๑๘-      1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)       การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ+งบรรลุเปFาหมายในระยะ 5 ป= ที่จะสามารถต+อยอดในระยะต+อไปเพื่อให�บรรลุเปFาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร)ชาติ 20 ป=  โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี ้      1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต+อเนื่องมาตั้งแต+แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให�เกิดการ          บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย+างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ�มกันและ          การบริหารจัดการความเส่ียงที่ดีซึ่งเป�นเงื่อนไขจําเป�นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุ+งเน�น          การพฒันาคนให�มีความเป�นคนที่สมบูรณ)สังคมไทยเป�นสังคมคุณภาพ สร�างโอกาสและมีท่ียืน          ให�กับทุกคนในสังคมได�ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู+ร+วมกันอย+างสมานฉันท)ในขณะที่ระบบ          เศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย+างต+อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย          ความม่ังค่ังอย+างทั่วถึงและเป�นธรรม เป�นการเติบโตท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม รักษาความ          หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชวีิต ค+านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม       2. ยึด “คนเป�นศูนย)กลางการพัฒนา” มุ+งสร�างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน          ให�มีความเป�นคนที่สมบูรณ)มีวินัย ใฝZรู� มีความรู� มีทักษะ มีความคิดสร�างสรรค)มีทัศนคติท่ีดี           รับผิดชอบต+อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช+วงวัย และเตรียมความพร�อมเข�าสู+           สังคมผู�สูงอายุอย+างมีคุณภาพ รวมถึงการสร�างคนให�ใช�ประโยชน)และอยู+กับสิ่งแวดล�อมอย+างเก้ือกูล           อนุรักษ)ฟTUนฟูใช�ประโยชน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย+างเหมาะสม       3. ยึด “วิสัยทัศน)ภายใต�ยุทธศาสตร)ชาติ 20 ป=” มาเป�นกรอบของวิสัยทัศน)ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ           ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน) “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป�นคติพจน)ประจาํชาติว+า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”           โดยท่ีวิสัยทัศน)ดังกล+าวสนองตอบต+อผลประโยชน)แห+งชาติ ได�แก+ การมีเอกราชอธิปไตย และ           บูรณภาพแห+งเขตอํานาจรัฐ การดาํรงอยู+อย+างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู+          อย+างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู+ร+วมกันในชาติอย+างสันติสุข          เป�นป[กแผ+นมีความม่ันคงทางสังคมท+ามกลาง พหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ           เป�นมนุษย)ความเจริญเติบโตของชาติความเป�นธรรมและความอยู+ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน           ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้าํ ความสามารถ           ในการรักษาผลประโยชน)ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว+างประเทศ          และการอยู+ร+วมกันอย+างสันติประสานสอดคล�องกันด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และ          ประชาคมโลกอย+างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม+เป�นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล          ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด�อยกว+า       4. ยึด “เปFาหมายอนาคตประเทศไทยป=2579” ท่ีเป�นเปFาหมายในยุทธศาสตร)ชาติ20 ป=มาเป�นกรอบ           ในการกําหนดเปFาหมายที่จะบรรลุใน 5 ป=แรกและเปFาหมายในระดับย+อยลงมา โดยที่เปFาหมาย          และตัวชี้วัดในด�านต+างๆ มีความสอดคล�องกับกรอบเปFาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  ท้ังนี้ เปFาหมาย          ประเทศไทยในป= 2579 ซ่ึงยอมรับร+วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของ           การพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการสาํคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย          ท่ีพึงปรารถนา และกลุ+มเปFาหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไว�ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทย           มีการพัฒนาอย+างม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป�นสังคมท่ีเป�นธรรม           มีความเหลื่อมล้ําน�อย คนไทยเป�นมนุษย)ท่ีสมบูรณ)เป�นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู�และเรียนรู�ได�  



-๑๙-            ด�วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู� มีทักษะและทัศนคติที่เป�นค+านิยมที่ดีมีสุขภาพร+างกายและจิตใจ           ท่ีสมบูรณ)มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชน)ต+อส+วนรวม            มีความเป�นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ           ในเวทีนานาชาต ิระบบเศรษฐกิจตั้งอยู+บนฐานของการใช�นวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแข+งขัน           ในการผลิตได�และค�าขายเป�น มีความเป�นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพ           และรูปแบบที่โดดเด+นเป�นที่ต�องการในตลาดโลก เป�นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ เช+น            การให�บริการคุณภาพทั้งด�านการเงิน ระบบโลจิสตกิส)บริการด�านสุขภาพ และท+องเท่ียวคุณภาพ            เป�นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป�นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ           ท่ีเป�นอุตสาหกรรมแห+งอนาคตที่ใช�นวัตกรรม ทุนมนุษย)ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต+อยอด           ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปHจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม+ๆ เพื่อนํา           ประเทศไทยไปสู+การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป�นอัจฉริยะ”       5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก           การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช�ภูมิปHญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12            มุ+งเน�นการสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อเพิ่มขยายฐาน           กลุ+มประชากรช้ันกลางให�กว�างข้ึน โดยกําหนดเปFาหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส          ทางสังคมและรายได�ของกลุ+มประชากรรายได�ต่าํสุดร�อยละ 40 ให�สูงข้ึน นอกจากน้ี การเพิ่ม           ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช�ภูมิปHญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป�นหัวใจสําคัญในการ          ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต+อไปสาํหรับทุกภาคส+วนในสังคมไทย โดยที่เส�นทางการพัฒนา           ท่ีมุ+งสู+การเป�นประเทศที่พัฒนาแล�วนั้นกําหนดเปFาหมายทั้งในด�านรายได�ความเป�นธรรม การลด          ความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร�างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และ          ความเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม       6. ยึด “หลักการนําไปสู+การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย+างจริงจังใน 5 ป=ที่ต+อยอดไปสู+ผลสัมฤทธิ์ที่เป�น          เปFาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป�นกลไกเชื่อมต+อในลําดับแรกที่จะกํากับและส+งต+อ          แนวทางการพัฒนาและเปFาหมายในยุทธศาสตร)ชาติ 20 ป=ให�เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและ           ในแต+ละด�านอย+างสอดคล�องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให�ความสําคัญกับการใช�กลไกประชารัฐ           ท่ีเป�นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็น           บูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับความสาํคัญสูง และได�กําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญ           ท่ีจะตอบสนองต+อเปFาหมายการพัฒนาได�อย+างแท�จริง รวมท้ังการกําหนดเปFาหมายและตัวชี้วัด           ท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว+าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ+านๆ มา ในการกําหนดเปFาหมาย           ได�คํานึงถึงความสอดคล�องกับเปFาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร)ชาติและการเป�นกรอบกํากับ           เปFาหมายและตัวชี้วัดในระดับย+อยลงมาท่ีจะต�องถูกส+งต+อและกํากับให�สามารถดําเนินการให�เกิดข้ึน           อย+างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต�กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช�จ+ายเงิน          งบประมาณแผ+นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการ          ท่ีสอดคล�องเป�นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนด          ประเด็นบูรณาการเพือ่การพัฒนาเพื่อเป�นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ+นดิน           รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสาํคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเน�นในการพัฒนา           เชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป�นจุดยุทธศาสตร)สําคัญในด�านต+างๆ    



-๒๐-      1.3  แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ตําแหน�งทางยุทธศาสตร(Strategics Position)  1. เป�นแหล+งผลิตสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย  2. เป�นแหล+งผลิตผลิตภัณฑ)ไหมระดับประเทศ  3. เป�นแหล+งท+องเที่ยวที่มีความหลากหลายท้ังการท+องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน) การกีฬา      ท่ีมีชื่อเสียง  4. เป�นประตูสู+อีสาน และเชื่อมโยงการค�าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ�าน  วิสัยทัศน (Vision)  “ศูนย)กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ)ไหม ท+องเที่ยวอารยธรรมขอม โลจิสติกส) และการค�าชายแดน” พันธกิจ (Mission)  1.  ส+งเสริมการผลิตและแปรรูปข�าวหอมมะลิ  2.  ส+งเสริมและพัฒนาการผลติมันสําปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  3.  ส+งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  4.  ส+งเสริมการเรียนรู�สู+การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5.  ส+งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ)ไหม  6.  ส+งเสริมการท+องเท่ียวที่ได�รับความนิยม และบริหารจัดการให�มีศักยภาพ  7.  ส+งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน และค�าขายชายแดน เปKาประสงครวม (Objective)  1. เพื่อส+งเสริมการผลิตและแปรรูปข�าวหอมมะลิเพื่อการส+งออก  2. เพื่อส+งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  3. เพื่อส+งเสริมการเลี้ยงโคเน้ือและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ  4. เพื่อส+งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ)ไหม  5. เพื่อส+งเสริมการท+องเที่ยว และการค�าชายแดน  6. เพื่อส+งเสริมระบบโลจิสติกส)และการกระจายสินค�าในภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)  1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข+งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  2. การยกระดับการท+องเที่ยว และผลิตภัณฑ)ไหม  3. การส+งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน และการค�าชายแดน กลยุทธ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข+งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  1. พัฒนาและบริหารจัดการน้าํเพื่อการเกษตร  2. ส+งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส)และการกระจายสินค�าในภูมิภาค  3. ส+งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให�เหมาะสม  4. ยกระดับสินค�าเกษตรเข�าสู+ระบบมาตรฐาน  5. ส+งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6. ส+งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว)คุณภาพสูง  7. ส+งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร�างมูลค+าเพิ่ม  8. สนับสนุนให�มีการรวมกลุ+มผลิตและจาํหน+าย  9. ยกระดับความสามารถในการแข+งขันด�านการตลาดสินค�าการเกษตร  



-๒๑-  ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2 การยกระดับการท+องเท่ียว และผลิตภัณฑ)ไหม  1. พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  2. พัฒนาและฟTUนฟูแหล+งท+องเที่ยว  3. พัฒนาสินค�าและบริการทางการท+องเท่ียว  4. พัฒนาบุคลากรทางการท+องเที่ยว  5. สร�างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให�นักท+องเท่ียว  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท+องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ยั่งยืน  7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมให�มีคุณภาพ  8. พัฒนาผลิตภัณฑ)ไหมให�มีคุณภาพและมาตรฐาน  9. ส+งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ)การท+องเที่ยวผลิตภัณฑ)ไหม ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3 การส+งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน และการค�าชายแดน  1. ส+งเสริมและพัฒนาการค�าชายแดน และการลงทุนในประเทศ  2. พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและโลจิสติกส)      ๑.๔ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป% (พ.ศ. 2561 – 2564) ตําแหน�งทางยุทธศาสตร  1. เป�นศูนย)กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท+องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  2. เป�นศูนย)กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล      ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  3. เป�นแหล+งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  4. เป�นศูนย)กลางในการปFองกันภัยคุกคาม และเสริมสร�างความม่ันคง เพื่อปกปFองสถาบันหลักของชาติ  5. เป�นที่ตั้งของส+วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน วิสัยทัศน  “โคราชเมืองน+าอยู+ มุ+งสู+นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” เปKาประสงครวม  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข+งขันด�านเศรษฐกิจของจังหวัด  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ)และมีสภาพแวดล�อมที่เหมาะสมต+อการดําเนินชีวิตตามแนวทาง     เศรษฐกิจพอเพียง  4. เพื่อเสริมสร�างความม่ันคง ในการปFองกันและแก�ไขปHญหาภัยคุกคาม และปกปFองสถาบันหลักของชาติ  5. เพื่อให�หน+วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนบัสนุนการบริหาร     จัดการทุกด�าน ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข+งขันเศรษฐกิจ กลยุทธ)ที่เก่ียวข�อง  1. ส+งเสริมการสร�างมูลค+าสินค�าและบริการทั้งในและนอกภาคการเกษตร (ต�นทาง กลางทาง และปลายทาง)  2. ส+งเสริมการนํานวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช�เพิ่ม     ศักยภาพในการผลิต  3. ส+งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส)เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  4. ส+งเสริมและพัฒนาสินค�าและบริการการท+องเท่ียวและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข+งขัน      ด�านการท+องเท่ียวของจังหวัด 



-๒๒-   5. นําองค)ความรู�สู+ผู�ปฏิบัติอย+างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  6. ส+งเสริมการออมของครัวเรือน  7. สร�างโอกาสและพัฒนาฝ=มอืให�กับผู�อยู+ในวัยแรงงานและผู�ประกอบการ  8. สนับสนุนการผลิตและสร�างผลงานนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยท่ีสอดคล�อง     กับการพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2  ยกระดับสังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ กลยุทธ)ที่เก่ียวข�อง  1. ส+งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได�ลดรายจ+าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง      ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  2. ส+งเสริมการกระจายรายได�อย+างท่ัวถึง และได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกจากโครงสร�างพื้นฐาน      ของภาครัฐรวมทั้งระบบปFองกันภัยที่เอ้ือต+อการกระจายเศรษฐกิจ  3. ส+งเสริมการเข�าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานในจังหวัด  4. ส+งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพและสามารถบริการได�อย+างครอบคลุม  5. ส+งเสริมให�สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว)เร+ร+อนสู+คน  6. ส+งเสริมให�สังคมมีภูมิคุ�มกันทางสังคม  7. ส+งเสริมและประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนท่ีประสบปHญหาทางสังคมขอรับบริการจากส+วนราชการ      ท่ีรับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด  8. ส+งเสริมให�มีการผลิตบุคลากรด�านสาธารณสุขเพิ่มข้ึน (แพทย) ทันตแพทย) พยาบาล แพทย)-เวชศาสตร))  9. ส+งเสริมการสร�างทักษะ ด�านเทคโนโลยีดิจิทัลแก+ประชาชนทุกสาขาอาชีพ  10. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก+ประชากรอายุ 15 - 59 ป=  11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน ชั้นมัธยมศึกษาป=ท่ี 3 ให�สูงข้ึน ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�มีความสมบูรณ)อย+างยั่งยืน กลยุทธ)ที่เก่ียวข�อง  1. อนุรักษ) ฟTUนฟู และให�ความรู� สร�างจิตสาํนึกประชาชน ได�ตระหนักถึงคุณค+า และประโยชน)ของ     ทรัพยากรปZาไม�  2. เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ และรณรงค)ให�ทุกภาคส+วนสาํนึกรับผิดชอบต+อสังคมเก่ียวกับ      การลดปริมาณขยะ  3. ส+งเสริมให�องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินดําเนินการจัดการน้ําเสีย  4. ส+งเสริมให�มีการบริหารจัดการน้ําทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน  5. พัฒนาระบบปFองกันนํ้าท+วมในพื้นที่ชุมชนเมือง และเพิ่มสิ่งก+อสร�างเพื่อลดการพังทลายของตล่ิง      ตามแม+นํ้าลาํคลองสายหลักของจังหวัด  6. รณรงค)การใช�พลังงานอย+างมีประสิทธิภาพในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 4  การเสริมสร�างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกปFองสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัย            ในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน กลยุทธ)ที่เก่ียวข�อง  1. สร�างความรู�ความเข�าใจถึงความสาํคัญของสถาบันหลักของชาติให�ประชาชนได�รับรู�รับทราบ  2. ส+งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  3. ส+งเสริมการเรียนรู�หลักการทรงงานและแนวพระราชดําริ  4. การปFองกันและแก�ไขปHญหายาเสพติด  5. การปFองกันและแก�ไขปHญหาแรงงานต+างด�าวผิดกฎหมาย และการค�ามนุษย) 



-๒๓-   6. การปFองกันและแก�ไขปHญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  7. การปFองกันและแก�ไขปHญหาภัยก+อการร�ายและอาชญากรรมข�ามชาต ิ 8. การปFองกันและแก�ไขปHญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม+  9. การส+งเสริม ปFองกันและแก�ไขปHญหาสาธารณภัย  10. การปFองกันและรักษาความสงบเรียบร�อยภายในจังหวัด  11. ส+งเสริมและสร�างเครือข+าย  12. ส+งเสริมการสร�างความปรองดองสมานฉันท) ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด  13. ส+งเสริมการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วน ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ)ที่เก่ียวข�อง  1. เพิ่มขีดความสามารถการให�บริการภาครัฐ  2. เพิ่มขีดความสามารถการจดัเก็บรายได�ขององค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน  3. การพัฒนาบุคลากร  4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ  5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค)กร  6. การสร�างความโปร+งใสในองค)กร  1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนทVองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561–2564)      1. ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดําริ          แนวทางการพัฒนา  1.1 ประสานและบริหารการจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวฯ เม่ือป= 2538        เพื่อแก�ไขและปFองกันปHญหาอุทกภัยอย+างเป�นระบบ  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร�างแหล+งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค        และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก�ไขปHญหาน้ําท+วมและน้ําแล�ง  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให�เข�าใจเร่ืองการใช�นํ้า        และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อมให�คุ�มค+า     2. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาการศึกษา         แนวทางการพัฒนา  2.1 ส+งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค)การบริหารส+วนจังหวัดนครราชสีมา        ให�เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา ครู นักเรียน ให�เป�นผู�มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ        ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  2.3 สนับสนุนให�มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เป�นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา        เป�นเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป  2.4 ส+งเสริมให�ประชาชนได�เตรียมพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน  2.5 ส+งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย     3. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาการเกษตร         แนวทางการพัฒนา  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ)พืชและเมล็ดพันธุ)พืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได�เพิ่มผลผลิต ส+งเสริมให�เกิด       เกษตรอุตสาหกรรม โดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  



-๒๔-   3.2 ลดต�นทุนการผลิตและเพิม่มูลค+าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให�มีคุณภาพ พัฒนาสินค�า        OTOP ให�มีมาตรฐานสากล โดยการร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  3.3 ส+งเสริมและพัฒนาเครือข+ายผู�นําด�านการเกษตร อาสาสมัครการเกษตร  3.4 ส+งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค�าทางการเกษตรอย+างมีคุณภาพ นําเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี        ใหม+ๆ มาใช� เพื่อเพิ่มมูลค+าสินค�าและปริมาณสินค�าคุณภาพในท�องถ่ิน ส+งเสริมการกระจายสินค�าไปสู+       ทั้งภายในและต+างประเทศ โดยการร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ       พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงาน        ทั้งภาครัฐและเอกชน  3.6 ส+งเสริมประชาชนในท�องถ่ินให�มีการเลี้ยงสัตว)เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหน+ายและเพื่อ        การอนุรักษ) โดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     4. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาสังคม         แนวทางการพัฒนา  4.1 ส+งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู+บ�านและชุมชนให�เข�มแข็งเพื่อเป�นผู�นําการพัฒนา       ชุมชนและท�องถ่ินที่มีคุณภาพ  4.2 ส+งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน  4.3 ส+งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส        ประชาชน และคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  4.4 ส+งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท�องถ่ิน เพื่อเตรียมยกระดับ        เข�าสู+ประชาคมอาเซียน  4.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินทุกระดับเพื่อปFองกันและให�มี        การปราบปรามและแก�ไขปHญหาการเสพ การผลิตและการจําหน+ายยาเสพติดในทุกระดับ  4.6 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อให�บริการประชาชน และรับทราบปHญหา อุปสรรค และ        ความต�องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก�ไขความเดือดร�อนของประชาชน  4.7 ส+งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู�ที่เป�นแบบอย+างที่ดี และสร�างคุณประโยชน)ต+อสังคม รวมท้ังจัดสร�าง        หอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู�มีคุณูปการ และสร�างชื่อเสยีงให�แก+        จังหวัดนครราชสีมา     5. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาสาธารณสุข         แนวทางการพัฒนา  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข        ประจาํหมู+บ�าน (อสม.)  5.2 ส+งเสริมและสนับสนุนให�การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน        เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการที่ดีท่ัวถึงและทันเหตุการณ) โดยร+วมมือกับโรงพยาบาลส+งเสริม        สุขภาพตําบล และหน+วยงาน หรือองค)กรที่เก่ียวข�อง  5.3 ส+งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให�มีสุขภาพแข็งแรง โดยให�การเรียนรู�        การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปFองกันโรค การใช�ยาอย+างถูกต�อง การรับประทานอาหาร        ที่มีประโยชน)และการเข�ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอน        และวิธีการทางการแพทย)   



-๒๕-      6. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาโครงสรVางพ้ืนฐาน         แนวทางการพัฒนา  6.1 ส+งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน ให�สอดคล�องกับความจําเป�นและ       ความต�องการของประชาชนในการดาํรงชวีิตอย+างพอเพียง  6.2 ก+อสร�าง ปรับปรุงเส�นทางการคมนาคมอย+างทั่วถึง  6.3 ประสาน สนับสนุน ร+วมมือกับส+วนราชการ และองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน       เครื่องมือ เคร่ืองจักรกลตลอดจนผู�ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน  6.4 ประสานในการแก�ไขปHญหาความเดือนร�อนของประชาชนในด�านสาธารณูปโภค และส+งเสริม        ให�ประชาชนเข�าใจในการใช�และรักษาสาธารณูปโภคอย+างคุ�มค+า  6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส+ง เพื่อแก�ไขปHญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป�นระเบียบ        ในการให�บริการแก+ประชาชน     7. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา         แนวทางการพัฒนา 7.1 พัฒนาฟTUนฟูและส+งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท�องถ่ินโคราช         เพื่อการอนุรักษ)สืบสานต+อและเชื่อมโยงสู+กิจกรรมการท+องเที่ยว 7.2 พัฒนาและฟTUนฟูแหล+งท+องเท่ียวเดิม สร�างแหล+งท+องเที่ยวใหม+ รวมทั้งกิจกรรมด�านการท+องเที่ยว         และสิ่งอํานวยความสะดวกต+างๆ โดยร+วมมือกับองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินในจังหวัด หน+วยงาน        และส+วนราชการ ตลอดจนองค)กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง 7.3 สนับสนุนและส+งเสริมความสามารถของผู�ประกอบการธุรกิจท+องเที่ยว และสร�างเครอืข+าย        เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการ โดยการจับคู+ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค�าและขยายตลาดสินค�า        ทั้งภายในประเทศและต+างประเทศ 7.4 ส+งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข+งขันกีฬาประเภทต+างๆ รวมถึงการสร�าง       ความเป�นเลิศทางด�านกีฬาสู+อาชพีในระดับชาติและนานาชาต ิ    8. ยุทธศาสตรดVานการบริหารจัดการบVานเมืองที่ด ี        แนวทางการพัฒนา  8.1 ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานขององค)การบริหารส+วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให�รองรับ        การปฏิบัติภารกิจหน�าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดอย+างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข�าสู+       ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสร�างความสัมพันธ)และแลกเปลี่ยนความรู�และทัศนคติ        ในด�านต+างๆ กับองค)กรปกครองท�องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต+างๆ ในโลก  8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานภายในองค)กร เพื่อให�บริการกับประชาชนให�สะดวก รวดเร็ว        แม+นยํา โดยยึดถือประโยชน)สูงสุดของประชาชนผู�รับบริการเป�นสําคัญ  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค)การบริหารส+วนจังหวัดนครราชสีมา ให�ได�รับการศึกษา อบรม        การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู� เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการ        ประชาชน และในการสือ่สารและร+วมมือกับประชาชนอาเซียน  8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ร+วมกันระหว+างหน+วยงานภาครัฐ และเอกชน องค)กรปกครอง        ส+วนท�องถ่ิน เพื่อพัฒนาท�องถ่ิน สร�างประโยชน)สูงสุด แก+ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  8.5 พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก�ไขปHญหาความเดือดร�อนของประชาชนเปvดโอกาส        ให�ประชาชนได�เข�ามีส+วนร+วม  8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  



-๒๖-      9. ยุทธศาสตรดVานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         แนวทางการพัฒนา 9.1 ส+งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต+างๆ 9.2 ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ หน+วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค)กรที่เก่ียวข�อง         ในการเตรียมความพร�อมในการปFองกันภัย และการช+วยเหลือผู�ประสบภัย 9.3 ส+งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล�องวงจรปvดในเขตชุมชน และสถานท่ีสาํคัญ โดยสร�างความ       อบอุ+นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน  9.4 สนับสนุนการฝ[กอบรมจัดตั้งและอบรมฟTUนฟูตํารวจบ�าน และอาสาสมัครปFองกันภัยฝZายพลเรือน (อปพร.)        และอาสาสมัครอ่ืนๆ เพื่อเป�นกําลังสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร        ในชุมชนหมู+บ�าน 9.5 ส+งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 9.6 ส+งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก�ไขปHญหาการจราจร เพื่อให�เกิดความปลอดภัยแก+ผู�ใช�รถ ใช�ถนน 9.7 ส+งเสริมสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุการใช�ถนน     10. ยุทธศาสตรดVานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม          แนวทางการพัฒนา 10.1 ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนา          ฟTUนฟู และอนุรักษ)ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล+งน้ํา ลุ+มนํ้าลาํคลอง และปZาไม� ให�มีความอุดมสมบูรณ) 10.2 ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินและภาคเอกชน          ในการรณรงค)สร�างจิตสํานึกเพื่อปFองกันและแก�ไขปHญหามลพิษ/มลภาวะและปHญหาสิ่งแวดล�อม          ของชุมชนท�องถ่ินทุกระดับ 10.3 ส+งเสริม สนับสนุนและสร�างความร+วมมือกับส+วนราชการท่ีเก่ียวข�อง องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน          ในการจัดทําระบบกําจดัขยะ รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย+างเป�นระบบ  ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส�วนทVองถิ่น     ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�อง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)     ๒.๑ วิสัยทัศน            “สร�างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีประสิทธิภาพด�านการศึกษา  สร�างบ�านเมืองให�ก�าวหน�า  พัฒนาการท+องเท่ียว”  พันธกิจ           ๑.  ดูแล ขุดลอก และบํารุงรักษาแหล+งนํ้า           ๒.  ส+งเสริมการศึกษา  ปFองกันและส+งเสริมสุขภาพประชาชน           ๓.  พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานให�ท่ัวถึง           ๔.  ส+งเสริมการท+องเที่ยว บํารุงรักษาภูมิปHญญาท�องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน     ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา           ๑.  ยุทธศาสตร)การพัฒนาการสานต+อแนวทางพระราชดาํริ             ๒.  ยุทธศาสตร)สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู+ร+วมกันอย+างมีความสุข             ๓.  ยุทธศาสตร)เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปHญหาความยากจน            ๔.  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา           ๕.  ยุทธศาสตร)การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี           ๖.  ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน           ๗.  ยุทธศาสตร)การอนุรักษ)และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย+างยั่งยืน           ๘.  ยุทธศาสตร)การพัฒนาการท+องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 



-๒๗-      ๒.๓ เปKาประสงค           1.  ประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค-บริโภค-เพิ่มข้ึน           2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี           3.  เพื่อพัฒนาและส+งเสริมการศึกษา           4.  เพื่อพัฒนาระบบบริหาร การบริการให�มีสิทธิภาพ           5.  เพื่อเป�นเมืองสังคมสงบสุข            6.  เมืองมีภูมิทัศน)สวยงาม            7.  เพื่อส+งเสริมประชาธิปไตยและการมีส+วนร+วมของภาคประชาชน     ๒.๔ ตัวช้ีวัด           1.  ร�อยละจาํนวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล+งนํ้า           2.  ร�อยละของครัวเรือนท่ีผ+านเกณฑ)ข�อมูลพื้นฐาน หรือ จปฐ           3.  ร�อยละของรายได�ต+อครัวเรือนที่สูงข้ึน           4.  ร�อยละของประชาชนท่ีสามารถเข�าถึงแหล+งเรียนรู�หรือกิจกรรมการเรียนรู�           5.  ร�อยละของประชาชนท่ีมีความเชื่อม่ันต+อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล           6.  ร�อยละที่ลดลงของมลพิษด�านสิ่งแวดล�อมท่ีเกินค+ามาตรฐาน           7.  ร�อยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนผู�เข�าร+วมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการท+องเท่ียว     ๒.๕ ค�าเปKาหมาย           1.  ร�อยละ 100 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล+งน้ํา           2.  ร�อยละ 100 ของครัวเรือนผ+านเกณฑ)ข�อมูลพื้นฐาน หรือ จปฐ           3.  รายได�ต+อครัวเรือนสูงข้ึนร�อยละ 0.4           4.  ประชาชนร�อยละ 100 สามารถเข�าถึงแหล+งเรียนรู�หรือกิจกรรมการเรียนรู�           5.  ประชาชนร�อยละ 100 มีความเชื่อม่ันในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล           6.  มลพิษด�านสิ่งแวดล�อมที่เกินค+ามาตรฐานลดลงร�อยละ 0.4           7.  ประชาชนเข�าร+วมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการท+องเที่ยว เพิ่มข้ึนร�อยละ 5     ๒.๖ กลยุทธ  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี            1) ประสานและการบริหารจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวฯ เม่ือป= 2538    เพื่อแก�ไขและปFองกันปHญหาอุทกภัยอย+างเป�นระบบ            2) พัฒนาขุดลอก คูคลอง  และจัดสร�างแหล+งนํ้า เพื่อการแก�ไขปHญหานํ้าท+วมและนํ้าแล�ง            3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. ยุทธศาสตรสรVางสังคมใหVมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข    แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี             1) การสังคมสงเคราะห) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อ HIV และผู�พ�นโทษ             2) การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางนํ้า             3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการการแพร+ระบาดของโรค             4) การปFองกัน การแพร+ระบาดปHญหายาเสพติด  3. ยุทธศาสตรเสริมสรVางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปcญหาความยากจน   แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี             1) ส+งเสริมกิจการพาณิชย)และลงทนุ / กิจการสหกรณ) / ตลาดเพื่อการพาณิชย)             2) ส+งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค�าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร�านค�าชุมชน  



-๒๘-   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดVานการศึกษา  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี            1) ส+งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา  ให�เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา             2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด�านการศึกษาให�มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล             3) สนับสนุนส+งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบVานเมืองท่ีดี  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี             1) ส+งเสริมศักยภาพของท�องถ่ินในทุกๆด�าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี             2) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง             3) ส+งเสริมประชาธิปไตยและการมีส+วนร+วมของภาคประชาชน  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดVานโครงสรVางพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี             1) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชน    และท�องถ่ิน             2) การขนส+งและความปลอดภัยด�านการวิศวกรรมจราจร             3) การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ  และการก+อสร�างอ่ืนๆ             4) การผังเมืองของท�องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด  7. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลVอมใหVเกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน   แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี             1) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต+างๆ ในท�องถ่ินและชุมชน             2) การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย)กําจัดขยะระดับอําเภอ             3) การปลูกจิตสํานึกและค+านิยมให�ประชาชนในท�องถ่ินมีความรู�และความเข�าใจในการอนุรักษ)และส+งเสริม    การค�นหาสิ่งอ่ืนๆ ในท�องถ่ินไปทดแทนพลังงาน  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังน้ี            1) พัฒนารายได�จากการจัดกิจกรรมท+องเท่ียวเชงินิเวศน) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท�องถิ่น ภูมิปHญญาท�องถ่ิน     และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน            2) การเพิ่มศักยภาพสินค�าและบริการ / การประชาสัมพันธ)แหล+งท+องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก)ท�องถ่ิน            3) การสนับสนุนและส+งเสริมให�ประชาชนในท�องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนา            4) การสนับสนุนส+งเสริมกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  การจัดกีฬาประเภทต+างๆ  การสร�างความเป�นเลิศ    ด�านสู+กีฬาอาชีพในระดับชาติ และนานาชาติ     ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร           จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองปากช�อง   ๑. เมืองปากช+อง  เป�นเมืองประตูสู+อีสานและเป�นเส�นทางผ+านการขนส+งมวลชนและขนส+งเชงิพาณิชย)    การคมนาคมสะดวก ใกล�กรุงเทพมหานคร   ๒. บริเวณรอบๆพื้นท่ีทั้งในเขตและนอกเขตมีแหล+งท+องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก    ท่ีได�มาตรฐาน  เช+น  เขาใหญ+ที่เป�นมรดกโลก  มีภูมิประเทศสวยงาม  อากาศดีติดอันดับโลก   ๓. มีสถาบันการศึกษาหลายระดบัและมากมาย   ๔. มีชุมชนทางด�านธุรกิจและการค�ามากมาย  อีกทั้งภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช+อง    มีสถาบันการเงินและธนาคารท่ีรองรับให�การบริการอํานวยความสะดวกได�อย+างทั่วถึง    แก+ประชาชนในเขตและนักท+องเท่ียว   ๕. มีพื้นปZาท่ีเป�นแหล+งนํ้า  และมีลําตะคลองไหลผ+าน    



-๒๙-     ดังนั้น   ด*วยสภาพพื้นท่ีโดยรวมของเทศบาลเมืองปากช�องที่มีความอุดมสมบูรณC  ท้ังทางด*านทรัพยากรธรรมชาติและปLจจัยท่ีเก้ือหนุนต�างๆ  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรC  (Strategy Positioning)  ของเทศบาลเมืองปากช�องดังนี้  "พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองปากช�องเป�นเมืองน�าอยู� เป�นเมืองแห�งการท�องเที่ยว เชิงนิเวศน  ที่มีความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดล'อม"      ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร9ในภาพรวม  ตารางแสดงความสอดคล*องระหว�างยุทธศาสตรCชาติ ๒๐ ปP แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒  ยุทธศาสตรCจังหวัด  ยุทธศาสตรCการพัฒนาขององคCกรปกครองส�วนท*องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  และยุทธศาสตรCการพัฒนา ของเทศบาลเมืองปากช�อง  ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลเมืองปากช�อง (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป% (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดนครราชสมีา (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสมีา (พ.ศ.2561-2564) ๑ ยุทธศาสตร)การสานต+อ แนวทางพระราชดําริ 5.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตร ต+อส่ิงแวดล�อม 4.ยุทธศาสตร)การ เติบโตที่เป�นมติรกับ ส่ิงแวดล�อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 7.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาโครงสร�าง พ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส) 9.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร)การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพการ แข+งขันเศรษฐกิจ 3.ยุทธศาสตร)บริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ให�สมบูรณ)อย+างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ยุทธศาสตร)การสานต+อ แนวทางพระราชดําริ 
๒ ยุทธศาสตร)สร�างสังคมให�มคีุณภาพชีวิตที่ดีและอยู+ร+วมกันอย+างมีความสุข 3.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาและส+งเสริม ศักยภาพคน 4.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างโอกาสความเสมอ ภาคและเท+าเทียมกัน ทางสังคม  

1.ยุทธศาสตร)การ เสริมสร�างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย) 2.ยุทธศาสตร)การ สร�างความเป�นธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าใน สังคม 4.ยุทธศาสตร)การ เติบโตที่เป�นมติรกับ ส่ิงแวดล�อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 5.ยุทธศาสตร)ความ มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร)ยกระดับ สังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ 4.ยุทธศาสตร)การ เสริมสร�างความมัน่คงทุกมิต ิเพื่อปกปFองสถาบัน หลักของชาติ และความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย)สินของประชาชน 
4.ยุทธศาสตร)การพัฒนา สังคม 5.ยุทธศาสตร)การพัฒนา สาธารณสุข 9.ยุทธศาสตร)การรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย)สิน 

๓ ยุทธศาสตร)เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปHญหาความยากจน 2.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างความสามารถใน การแข+งขัน  3.ยุทธศาสตร)การ สร�างความเข�มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข+งขันได�อย+างย่ังยืน 1.ยุทธศาสตร)การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพการ แข+งขันเศรษฐกิจ  4.ยุทธศาสตร)การพัฒนา สังคม  ๔ ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา 3.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาและส+งเสริม ศักยภาพคน 1.ยุทธศาสตร)การ เสริมสร�างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย) 2.ยุทธศาสตร)การ สร�างความเป�นธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าใน สังคม 
2.ยุทธศาสตร)ยกระดับ สังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ 2.ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านการศึกษา 



-๓๐- ๕ ยุทธศาสตร)การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี 1.ยุทธศาสตร)ด�าน ความมัน่คง 6.ยุทธศาสตร)ด�านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
6.ยุทธศาสตร)การเพ่ิม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 5.ยุทธศาสตร)การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ 4.ยุทธศาสตร)การ เสริมสร�างความมัน่คงทุก มิต ิเพ่ือปกปFองสถาบัน หลักของชาติ และความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย)สินของประชาชน 

8.ยุทธศาสตร)การบริหาร จัดการบ�านเมืองที่ด ี
๖ ยุทธศาสตร)การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 2.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างความสามารถใน การแข+งขัน 3.ยุทธศาสตร)การ สร�างความเข�มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข+งขันได�อย+างย่ังยืน 7.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาโครงสร�าง พ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส) 

1.ยุทธศาสตร)การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพการ แข+งขันเศรษฐกิจ 2.ยุทธศาสตร)ยกระดับ สังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ 6.ยุทธศาสตร)การพัฒนา โครงสร�างพื้นฐาน 
๗ ยุทธศาสตร)การอนุรักษ)และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม ให�เกิดความสมดุลอย+างย่ังยืน 5.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตร ต+อส่ิงแวดล�อม 4.ยุทธศาสตร)การ เติบโตที่เป�นมติรกับ ส่ิงแวดล�อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 5.ยุทธศาสตร)ความ มั่นคง 

3.ยุทธศาสตร)บริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ให�สมบูรณ)อย+างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
10.ยุทธศาสตร)การ อนุรักษ)ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ๘ ยุทธศาสตร)การพัฒนาการท+องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 2.ยุทธศาสตร)ด�านการ สร�างความสามารถใน การแข+งขัน 3.ยุทธศาสตร)การ พัฒนาและส+งเสริม ศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร)การ เติบโตที่เป�นมติรกับ ส่ิงแวดล�อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 3.ยุทธศาสตร)การ สร�างความเข�มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข+งขันได�อย+างย่ังยืน 
1.ยุทธศาสตร)การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพการ แข+งขันเศรษฐกิจ 2.ยุทธศาสตร)ยกระดับ สังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ 7.ยุทธศาสตร)ด�านการ พัฒนาการท+องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

 ๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทVองถิ่น     ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส�วนทVองถิ่น ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสิ่งที่จําเป�นอย+างยิ่งท่ีต�องดําเนินการคือ การวิเคราะห)ศักยภาพการพฒันา เน่ืองจากจะทําให�ทราบถึงปHจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต+อการพัฒนา และทําให�ทราบถึงระดับการพัฒนาในปHจจุบัน โดยเทศบาลเมืองปากช+องได�ใช�เทคนิค SWOT Analysis ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร)การพัฒนาเม่ือ ป= 2558 และได�นํามาใช�ในการวางแผนพัฒนาสี่ป=ฉบับนี้ด�วย ปรากฏผลดังน้ี  ๑) จุดแข็ง (Strength)  -  เป�นเมืองประตูสู+อีสานและเป�นเส�นทางผ+านการขนส+งมวลชนและขนส+งเชิงพาณิชย)  การคมนาคม    สะดวก ใกล�กรุงเทพฯ  -  มีแหล+งท+องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได�มาตรฐาน  เช+น  เขาใหญ+ที่เป�นมรดกโลก     มีภูมิประเทศสวยงาม  อากาศดีติดอันดับโลก  -  มีสถาบันการศึกษาหลายระดับและมากมาย  -  มีชุมชนทางด�านธุรกิจและการค�ามากมาย  อีกท้ังมีสถาบันการเงินและธนาคารที่รองรับ     ให�การบริการอํานวยความสะดวกได�อย+างทั่วถึงแก+ประชาชนในเขตและนักท+องเที่ยว  



-๓๑-   -  มีปZาที่เป�นแหล+งนํ้า  มีลําตะคลองไหลผ+าน  -  มีประชาชนที่มีคุณภาพ  มีความรู�หลากหลายอาชีพ  มีแรงงานมากเหมาะสมในการลงทุน  -  มีภูมิปHญญาท�องถ่ิน   ๒) จุดอ+อน (Weakness)  -  เป�นท�องถ่ินท่ีมีจํานวนประชากรมาก  ต�องใช�ปHจจัยในการพัฒนาจาํนวนมาก  -  ขาดระบบการจัดการด�านการท+องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  -  ชุมชนเมืองอ+อนแอ  มีการกระจุกตัวของประชาชน  ระบบสาธารณูปโภคยังไม+ทั่วถึง      ปHญหาความสกปรก  ปHญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  และนํ้าเสีย   -  ประชาชนยังไม+เข�าใจสิทธิของตนเอง  และชุมชน  ประชาชนขาดระเบียบวินัย   -  ระบบการจราจรและการเดนิรถยังไม+มีความเป�นระเบียบและความปลอดภัย    ๓) โอกาส (Opportunity)  -  รัฐบาลและจังหวัดมีนโยบายส+งเสริมการค�าและการท+องเท่ียว  -  จาํนวนนักท+องเท่ียวที่มาท+องเท่ียวในพื้นที่มากข้ึน  -  มีสภาพแวดล�อมโดยรอบตัวเมืองดีมีอากาศเย็นสบายตลอดป=  -  ประชาชน  ผู�ประกอบการทางธุรกิจ  ข�าราชการ  และนกัการเมืองท�องถ่ินให�การสนับสนุน      และความร+วมมือในการพัฒนา  ๔) อุปสรรค (Threat)  -  หน+วยงานท่ีเก่ียวกับการบริการทางสาธารณูปโภค  และหน+วยงานของรัฐยังไม+ให�ความสําคัญ      และขาดการประสานงานเท+าท่ีควรในด�านการจัดทาํแผนพัฒนา  -  สภาพแวดล�อมและพื้นท่ีในการพัฒนามีจํากัดเม่ือเทียบการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต     ราคาที่ดินจึงมีราคาแพง  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลVอมภายนอกที่เกี่ยวขVอง       สภาพแวดล�อม (โอกาสและความเสี่ยง) ท่ีประเทศจะต�องเผชิญใน 5 ป=ข�างหน�า  1. ฐานการผลิตและบริการมีความเข�มแข็งและสามารถต+อยอดต+อไป  2. ความร+วมมือและโอกาสใน ASEAN และ RCEP   2.1 ขยายตลาด   2.2 ปHจจัยการผลิตและแรงงาน   2.3 ศูนย)กลางด�านการผลิต การบริการ และโลจิสติกส)  3. โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอย+างต+อเนื่อง   3.1 ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว   3.2 ความร+วมมือของไทยในกรอบต+างๆ ท้ังพหุภาคี และทวิภาคีมีความเข�มแข็งมากข้ึน  4. เป�นสังคมผู�สูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 12  5. เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศเติบโตช�าและผันผวน  6. เศรษฐกิจโลกเติบโตช�า ทุกประเทศมีการแข+งขันสูง   7. ความสามารถในการแข+งขันของประเทศเพื่อนบ�านและคู+ค�าเพิ่มมากข้ึน     













-๓๗- ส�วนที่  ๔ การนําแผนพฒันาท�องถ่ินสี่ป0ไปสู�การปฏิบตั ิ ยุทธศาสตร9การพัฒนาและแผนงาน ที ่ ยุทธศาสตร ดVาน แผนงาน หน�วยงาน รับผดิชอบหลกั หน�วยงานสนบัสนุน 1 ยุทธศาสตร)การพัฒนาการสานต+อแนวทางพระราชดําริ 2.บริการชุมชน    และสังคม 1.แผนงานเคหะ    และชุมชน 1.กองช+าง ๒.กองช+างสขุาภิบาล  2 ยุทธศาสตร)สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู+ร+วมกันอย+างมีความสขุ 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 4.การดําเนินงานอื่น 1.แผนงานบริหาร    งานท่ัวไป 2.แผนงานรักษา    ความสงบภายใน 3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานสาธารณสขุ 5.แผนงานสังคม      สงเคราะห) 6.แผนงานสร�าง    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน 7.แผนงานการศาสนา      วัฒนธรรมและ    นันทนาการ 8.แผนงานงบกลาง 

1.สํานักปลัดเทศบาล 2.กองการศึกษา 3.กองสาธารณสุขและ      สิ่งแวดล�อม 4.กองสวัสดิการสังคม  

3 ยุทธศาสตร)เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปHญหา ความยากจน 2.บริการชุมชน    และสังคม 4.การดําเนินงานอื่น 1.แผนงานสังคม    สงเคราะห) 2.แผนงานสร�าง    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน 3.แผนงานการพาณิชย) 
1.กองสาธารณสุข    และสิ่งแวดล�อม 2.กองสวัสดิการสังคม  

4 ยุทธศาสตร)การพัฒนา ด�านการศึกษา 2.บริการชุมชน    และสังคม 1.แผนงานการศึกษา 1.กองการศึกษา สถานศึกษา ในสังกัด 5 ยุทธศาสตร)การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ�านเมืองท่ีดี 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 4.การดําเนินงานอื่น 1.แผนงานบริหาร    งานท่ัวไป 2.แผนงานรักษา    ความสงบภายใน 3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานสาธารณสขุ 5.แผนงานสังคม     สงเคราะห) 6.แผนงานเคหะ    และชุมชน 7.แผนงานสร�างความ    เข�มแข็งของชุมชน 8.แผนงานการพาณิชย) 9.แผนงานการศาสนา    วัฒนธรรมและ      นันทนาการ 

ทุกส+วนราชการ  



-๓๘-  ที ่ ยุทธศาสตร ดVาน แผนงาน หน�วยงาน รับผดิชอบหลกั หน�วยงานสนบัสนุน 6 ยุทธศาสตร)การพัฒนา ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 3.การเศรษฐกิจ 1.แผนแผนงานบริหาร    งานท่ัวไป ๒.แผนงานเคหะ    และชุมชน ๓.แผนงานสร�าง    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน 
1.กองช+าง 2.กองช+างสขุาภิบาล 3.กองสวัสดิการสังคม ๑.การไฟฟFา    ส+วนภมูิภาค    อําเภอ    ปากช+อง ๒.การประปา    ส+วนภมูิภาค      สาขาปากช+อง 7 ยุทธศาสตร)การอนุรักษ)และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย+างย่ังยืน 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 1.แผนงานเคหะ    และชุมชน  1.กองสาธารณสุข    และสิ่งแวดล�อม 2.กองช+างสขุาภิบาล  8 ยุทธศาสตร)การพัฒนาการท+องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 2.บริการชุมชน    และสังคม 1.แผนงานสังคม    สงเคราะห) 2.แผนงานการศาสนา    วัฒนธรรมและ        นันทนาการ  
1.สํานักปลัดเทศบาล. 2.กองสวัสดิการสังคม 3.กองการศึกษา  

 



-๓๙-                    บัญชีโครงการพฒันาท�องถิ่น 



-๔๐-                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000รวม 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 12 2,400,000๒  ยุทธศาสตร�สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกัน     อย�างมีความสุข      ๒.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000      ๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 53,200,000 14 4,625,000 10 9,250,000 8 1,650,000 44 68,725,000      ๒.๓  แผนงานการศึกษา 2 89,000 2 89,000 2 89,000 2 89,000 8 356,000      ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 7 325,000 7 325,000 7 325,000 7 325,000 28 1,300,000      ๒.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห. 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 8 4,400,000      ๒.๖  แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 8 2,400,000      ๒.๗  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 45,000 1 45,000 1 45,000 1 45,000 4 180,000      ๒.๘  แผนงานงบกลาง 3 48,221,000 3 48,221,000 3 48,221,000 3 48,221,000 12 192,884,000
รวม 30 103,680,000 32 55,105,000 28 59,730,000 26 52,130,000 116 270,645,000
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ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)๓  ยุทธศาสตร�เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป4ญหา     ความยากจน      ๓.1   แผนงานสังคมสงเคราะห. 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000      ๓.๒  แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000      ๓.๓  แผนงานการพาณิชย. - - 2 27,000,000 - - - - 2 27,000,000รวม 2 310,000 4 27,310,000 2 310,000 2 310,000 10 28,240,000 ๔  ยุทธศาสตร.การพัฒนด0านการศึกษา      ๔.๑  แผนงานการศึกษา 17 17,568,602 17 17,568,602 17 17,568,602 17 17,568,602 68 70,274,408รวม 17 17,568,602 17 17,568,602 17 17,568,602 17 17,568,602 68 70,274,408 ๕  ยุทธศาสตร.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ0านเมืองท่ีดี      ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22 10,792,000 17 36,140,000 14 32,590,000 13 2,590,000 66 82,112,000      ๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000      ๔.๑  แผนงานการศึกษา 11 4,838,000 12 23,858,000 8 11,400,000 7 1,400,000 38 41,496,000      ๕.๔  แผนงานสาธารณสุข 1 6,609,600 1 6,609,600 1 6,609,600 1 6,609,600 4 26,438,400      ๕.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห. 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000      ๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,063,100 4 4,723,100 1 348,100 2 120,348,100 12 131,482,400      ๕.๗  แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 4 4,880,000 4 4,880,000 4 4,880,000 4 4,880,000 16 19,520,000      ๕.๘  แผนงานการพาณิชย. - - 1 16,000,000 - - - - 1 16,000,000รวม 45 34,182,700 41 93,210,700 30 56,827,700 29 136,827,700 145 321,048,800
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ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) ๖  ยุทธศาสตร.การพัฒนาด0านโครงสร0างพื้นฐาน      ๖.๑   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 300,000 - - - - - - 1 300,000      ๖.๒   แผนงานเคหะและชุมชน 34 55,024,100 60 155,680,650 18 98,426,300 21 1,067,795,800 133 1,376,926,850      ๖.๓   แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 - - - - 2 200,000รวม 36 55,424,100 61 155,780,650 18 98,426,300 21 1,067,795,800 136 1,377,426,850 ๗  ยุทธศาสตร.การอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม      ให�เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน      ๗.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 5 7,790,000 4 4,790,000 4 4,790,000 4 4,790,000 17 22,160,000รวม 5 7,790,000 4 4,790,000 4 4,790,000 4 4,790,000 17 22,160,000 ๘  ยุทธศาสตร.การพัฒนาการทFองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี      และกีฬา       ๘.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห. 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000      ๘.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 7,650,000 11 4,850,000 11 4,850,000 11 4,850,000 45 22,200,000รวม 13 7,750,000 12 4,950,000 12 4,950,000 12 4,950,000 49 22,600,000รวมท้ังสิ้น  151 227,305,402 174 359,314,952 114 243,202,602 114 1,284,972,102 553 2,114,795,058
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ป*  ๒๕๖๑ ป*  ๒๕๖๒ ป*  ๒๕๖๓ ป*  ๒๕๖๔ รวม ๔ ป*แผนพัฒนาเทศบาลส่ีป�  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช$อง (แบบ ผ ๐๗)
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บัญชีโครงการ



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ
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ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อมให(มีความสมบูรณ�อย�างยั่งยืน -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดําริ 1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป8าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได(รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการปลูกหญ�าแฝก  -เพื่อส�งเสริมการปลูกหญ�าแฝก  -ผลิตกล�าหญ�าแฝกเพื่อแจกจ�าย 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนได�รับกล�าหญ�าแฝก กองช�างเพื่ออนุรักษ.ดินและนํ้า ในเขตเทศบาลย�างย่ังยืนเพื่อ ในการเพาะปลูกในเขตเทศบาล ต�อป4 และความรู�ในการใช�ประโยชน.อนุรักษ.ดินและนํ้าและพัฒนาท่ีดิน  -อบรมให�ความรู�เก่ียวกับประโยชน. หญ�าแฝกเพื่อใช�อนุรักษ.ดินและหญ�าแฝกให�กับประชาชนในพื้นท่ี นํ้าและพัฒนาท่ีดิน2 โครงการขุดลอกกําจัดวัชชพืช  - เพื่อให�นํ้าไหลผ�านได�สะดวกข้ึน  - ขุดลอกและกําจัดวัชชพืชตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห�ง  - ไม�เกิดอุทกภัยท่ีอันเกิดจาก กองช�างลําคลองและแหล�งนํ้าอ่ืนๆ การสะสมของมวลนํ้าท่ีมาจากในเขตเทศบาล ต�นนํ้า3 โครงการรักษ.นํ้ารักษ.ป=า  - เพื่อให�มีนํ้าและป=าไม�ในการ  - จัดกิจกรรมการอนุรักษ.นํ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนมีนํ้าเพียงพอ กองช�างรักษาระบบนิเวศน.ในเขตเทศบาล และป=าไม�ในเขตเทศบาล ต�อป4 ในการอุโภคบริโภคตลอดป4และเกิดความม่ันคงของระบบนิเวศน.ภายในเขตเทศบาล
รวม ๓ โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณและที่ผ�านมา



2. ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  - เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นของ  - จัดออกเย่ียมชุมชน ท้ัง 23 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต+อป-  - การให/บริการประชาชน สํานักปลัดฯประชาชนและแก/ไขป�ญหาของ อย+างท่ัวถึงชุมชน

รวม ๑ โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-48-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง

งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการป:องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน  ลด  - จัดเจ/าหน/าท่ีและสมาชิก อปพร. 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ังต+อป-  - ประชาชนท่ีเดินทางกลับ สํานักปลัดฯทางถนนในช+วงเทศกาล การสูญเสียชีวิตและทรัพย>สินของ ต้ังจุดบริการประชาชนในช+วงเทศกาล ภูมิลําเนาในช+วงเทศกาล งานป:องกันฯประชาชนในการเดินทางกลับ ป-ใหม+และช+วงเทศกาลสงกรานต> เกิดความปลอดภัยในชีวิตภูมิลําเนาช+วงเทศกาล  - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน2 โครงการฝAกอบรมอาสาสมัคร  - เพื่อให/ผู/เข/ารับการฝAกอบรมมี  - ดําเนินการฝAกอบรมอาสาสมัครป:อง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต+อป-  - สมาชิก อปพร.สามารถเปCน สํานักปลัดฯป:องกันภัยฝDายพลเรือน ความรู/ความเข/าใจในการป:องกัน กันภัยฝDายพลเรือน (อปพร.)ในพื้นท่ี กําลังสนับสนุนภารกิจด/านการ งานป:องกันฯภัยอันตรายหรือ ความเสียหาย เทศบาลเมืองปากช+องโดยมีภูมิลําเนา บรรเทาสาธารณภัยได/อย+างมีอันเน่ืองมาจากสาธารณภัยและมี อยู+ในเขตอําเภอปากช+อง จํานวนรุ+นละ ประสิทธิภาพความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ไม+เกิน ๔๐ คน  3 โครงการฝAกอบรมทบทวน  - เพื่อฝAกอบรมทบทวนเพิ่มพูน  - ดําเนินการฝAกอบรมทบทวน และ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต+อป-  - สมาชิก อปพร. ได/ทบทวน สํานักปลัดฯและทัศนศึกษาดูงานของ ความรู/ ความเข/าใจในการป:องกัน ทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครป:องกัน ความรู/เก่ียวกับการปฏิบัติงาน งานป:องกันฯอาสาสมัครป:องกันภัย ภัยอันตราย หรือความเสียหาย ภัยฝDายพลเรือน   (อปพร.)    โดยฝAก ด/านการป:องกันและบรรเทาฝDายพลเรือน (อปพร.) อันเน่ืองมาจากสาธารณภัย อบรมทบทวน อปพร. เทศบาลเมือง สาธารณภัย และอุบัติภัยต+าง ๆให/สมาชิก อปพร. ของเทศบาล  ปากช+อง ป-ละประมาณ  ๖๐  คน

งบประมาณและที่ผ#านมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก4 โครงการฝAกอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อให/พนักงานผู/ปฏิบัติงาน  - จัดฝAกอบรมและศึกษาดูงาน หน+วยงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต+อป-  - พนักงานดับเพลิงมีความชํานาญ สํานักปลัดฯดูงานเจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงาน ด/านการป:องกันและบรรเทา หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข/องและพัฒนาความรู/ ในการดับเพลิง ทําให/พนักงาน งานป:องกันฯด/านการป:องกันและบรรเทา สาธารณภัย  ได/เรียนรู/และ ความสามารถในด/านการป:องกันและ ดับเพลิงมีความสามัคคีและสาธารณภัย ทบทวน การใช/วัสดุอุปกรณ> บรรเทาสาธารณภัย แก+พนักงานเทศบาล สร/างความสัมพันธ>ในหน+วยงานสร/างความสัมพันธ>ในหน+วยงาน พนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมือง ได/ศึกษาหาความรู/เพิ่มเติมและ - เพื่อให/พนักงานได/แลกเปล่ียน ปากช+อง ประสบการณ>จากหน+วยงานอ่ืนๆ ความรู/และประสบการณ>ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานเพื่อนํามาพัฒนาหน+วยงาน5 โครงการจัดซื้อตู/ใส+ชุดดับเพลิง  - เพื่อจัดเก็บชุดดับเพลิง หมวก  - จัดซื้อตู/ใส+ชุดดับเพลิง จํานวน ๖ หลัง 60,000 60,000 60,000 60,000 ๒ หลังต+อป-  - การปฏิบัติงานเปCนไปด/วย สํานักปลัดฯดับเพลิง และรองเท/าดับเพลิง (จัดซื้อป-ละ ๒ หลัง) ความสะดวกรวดเร็วและมี งานป:องกันฯประสิทธิภาพ6 โครงการอบรมให/ความรู/เบื้องต/น  - เพื่อให/นักเรียน นักศึกษา และ  - จัดอบรมให/แก+เยาวชน นักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต+อป-  - นักเรียน นักศึกษา และ สํานักปลัดฯเก่ียวกับการดับเพลิง เยาวชนมีความรู/เก่ียวกับการ นักศึกษา ตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เยาวชนได/รับความรู/เก่ียวกับ งานป:องกันฯดับเพลิงเบื้องต/นสามารถช+วย สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากช+อง การดับเพลิงเบื้องต/นอย+างเหลือตนเองได/กรณีเกิดอัคคีภัย จํานวน ๑ คร้ัง ถูกต/องเบื้องต/น
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งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก7 โครงการฝAกซ/อมแผนป:องกัน  - เพื่อเปCนการเตรียมความพร/อม  - จัดฝAกซ/อมแผนผจญเพลิงในการป:องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต+อป-  - การปฏิบัติงานของเจ/าหน/าท่ี สํานักปลัดฯและบรรเทาสาธารณภัย ในการป:องกันและระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย จํานวน ๑ คร้ัง มีระบบท่ีถูกต/อง รวดเร็ว และ งานป:องกันฯของพนักงานดับเพลิง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน8 โครงการจัดซื้อเคร่ืองรับ-ส+งวิทยุ  - เพื่อให/เพียงพอกับการใช/งาน  - จัดซื้อเคร่ืองวิทยุส่ือสารรับ-ส+ง ชนิด - 100,000 - - 7 เคร่ือง  - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯส่ือสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ มือถือ ขนาดกําลังส+งไม+เกิน ๕ วัตต> ในการบรรเทาสาธารณภัย งานป:องกันฯช+วยเหลือผู/ประสบภัย พร/อมอุปกรณ>ประกอบครบชุด แก+ประชาชนจํานวน ๖ เคร่ืองๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท  - สามารถทําให/การติดต+อ - จัดซื้อเคร่ืองวิทยุส่ือสาร รับ-ส+ง ชนิด ประสานงานสะดวกและเร็วติดรถยนต>ขนาดกําลังส+งไม+เกิน ๒๕ วัตต> พร/อมอุปกรณ>ประกอบครบชุด จํานวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท 9 โครงการแก/ไขป�ญหาการขาดแคลน  - เพื่อป:องกันป�ญหาภัยแล/ง  - เตรียมความพร/อมป:องกันป�ญหา 500,000 - - - ๑ คร้ัง  - สามารถดําเนินการช+วยเหลือ สํานักปลัดฯนํ้าอุปโภคบริโภค ภัยแล/ง เพื่อกักเก็บนํ้าสําหรับอุปโภค ประชาชนผู/ท่ีได/รับผลกระทบ งานป:องกันฯบริโภค จากป�ญหาภัยแล/ง
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งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก10 โครางการจัดซื้อรถยนต>ดับเพลิง  - เพื่อใช/ในการออกระงับเหตุ  - จัดซื้อรถยนต>ดับเพลิงอาคาร แบบมี - - 7,000,000 - 1 คัน  - สามารถระงับเหตุเพลิงไหม/ สํานักปลัดอาคาร เพลิงไหม/ท่ีเกิดภายในชุมชน ระบบผสมโฟม  พร/อมติดต้ังชุดกระเช/า ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณคับแคบและ งานป:องกันฯแออัดและพื้นท่ีคับแคบ กู/ภัยในท่ีสูง ชนิด ๖ ล/อ เคร่ืองยนต>ดีเซล ชุมชนแออัดได/ขนาดความจุนํ้าไม+น/อยกว+า ๖,๐๐๐ ลิตรถังบรรจุโฟมไม+น/อยกว+า 400 ลิตร ติดต้ังกระเช/ากู/ภัยพร/อมสัญญาณไฟวับวาบแบบแผงยาวสัญญาณไซเรน วิทยุส่ือสารพร/อมอุปกรณ>ดับเพลิง อุปกรณ>ประกอบครบชุด จํานวน 1 คัน(ต้ังตามราคาท/องตลาดไม+สามารถจัดหาได/ตามมาตรฐานครุภัณฑ>ได/)11 โครงการจัดซื้อโคมไฟส+องสว+าง  - เพื่อใช/ในการป:องกันและ  - จัดซื้อโคมไฟส+องสว+างชนิดพกพา แบบ - 400,000 - - ๑ ชุด  - ผู/เข/าปฏิบัติหน/าท่ีมีความ สํานักปลัดชนิดพกพา บรรเทาสาธารณภัย สะพายไว/บริเวณหลังของผู/ปฏิบัติงาน ปลอดภัยในชีวิตและเพิ่ม งานป:องกันฯพร/อมแหล+งกําเนิดไฟจากแบตเตอร่ีและ ประสิทธิภาพในการเข/าปฏิบัติอุปกรณ>เก็บในช+องท่ีสะพายหลัง หน/าท่ีในพื้นท่ีมืดโคมไฟบอลลูน ส+องสว+างได/รอบทิศทาง๓๖๐ องศา จํานวน ๑ ชุด
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก12 โครงการจัดซื้อรถยนต>ตรวจการณ>  - เพื่อใช/ในการออกตรวจการณ>  - จัดซื้อรถยนต>ตรวจการณ> แบบรถยนต> - 1,500,000 - - 1 คัน  - สามารถช+วยระงับเหตุอัคคีภัย สํานักปลัดฯติดต+อประสานงานกับหน+วยงาน น่ัง ๔ ประตู เคร่ืองยนต>ดีเซล ปริมาตร เบื้องต/นได/ และสามารถออก งานป:องกันฯท่ีเก่ียวข/องและประชาสัมพันธ> กระบอกสูบ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี ประกาศประชาสัมพันธ>แจ/งเตือนข/อมูลข+าวสารแก+ประชาชนในการ เปCนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟ-มล> ประชาชนในการป:องกันการเกิดป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรองแสง และป:องกันสนิม มีอุปกรณ> สาธารณภัยต+างๆได/อย+างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน อํานวยความสะดวกมาตรฐาน วิทยุส่ือสารและอุปกรณ>มาตรฐานโรงงาน พร/อมสัญญาณไฟวับวาบแบบแผงยาว สัญญาณเสียงไซเรน จํานวน ๑ คัน13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ>ช+วยหายใจ  - เพื่อใช/ในการป:องกันและ  - จัดซื้ออุปกรณ>เคร่ืองช+วยหายใจ SCBA 900,000 900,000 900,000 900,000 3 ชุดต+อป-  - ประชาชนเกิดความม่ันใจ สํานักปลัดฯSCBA บรรเทาสาธารณภัย หน/ากากเปCนแบบครอบเต็มใบหน/า ในการเข/าปฏิบัติหน/าท่ีของ งานป:องกันฯมีระบบป:องกันการเกิดฝ:า สายรัดสามารถ เจ/าหน/าท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพรัดกระชับศีรษะได/เองโดยไม+ต/องใช/มือดึง ในการเข/าตัวอาคารยามเกิดถึงอากาศขนาด ๗ ลิตร ๓๐๐ บาร> ข้ึนไป เหตุเพลิงไหม/และการกู/ภัยได/ทําด/วยวัสดุ PET นํ้าหนักสุทธิ ๒.๘ กิโลกรัม พร/อมมาตรวัดแรงดัน จํานวน ๙ ชุด (จัดซื้อป-ละ ๓ ชุด)
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งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก14 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง  - เพื่อใช/ในการป:องกันและ  - จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร 600,000 600,000 600,000 - 3 ชุดต+อป-  - ประชาชนเกิดความม่ันใจ สํานักปลัดฯภายในอาคาร บรรเทาสาธารณภัย ตัดเย็บด/วยผ/า NOMEX ๓ ช้ัน ในการเข/าปฏิบัติหน/าท่ีของ งานป:องกันฯประกอบด/วย เส้ือ, กางเกง,หมวกและ เจ/าหน/าท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพผ/าคลุมศีรษะ รองเท/า หน/าระบบรัดเชือก ในการเข/าตัวอาคารยามเกิดเปCนปุDมกดหมุนและถุงมือแบบยืดหยุ+น เหตุเพลิงไหม/และการกู/ภัยได/จํานวน ๙ ชุด (จัดซื้อป-ละ ๓ ชุด)15 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน  - เพื่อใช/ในการป:องกันและ  - จัดซื้อพัดลมระบายควันแบบพกพา 450,000 - - - ๑ ชุด  - สามารถเพิ่มขีดความสามารถ สํานักปลัดแบบพกพา บรรเทาสาธารณภัยและช+วยเหลือ มีหูหิ้วพร/อมสายสะพาย ใช/แรงลมสูง ในการช+วยชีวิตผู/ประสบภัยกรณี งานป:องกันฯผู/ประสบภัยภายในเขตเทศบาล ปริมาณ ๑๐,๒๐๐ CFM สําหรับใช/ใน เหตุเพลิงไหม/และการกู/ภัยได/และพื้นท่ีข/างเคียง การดับเพลิง เพื่อระบายควันและระบาย อย+างมีประสิทธิภาพอากาศ ใช/ไฟจากแบตเตอร่ี Li-LONใบพัดขนาด ๒๐ น้ิว จํานวน ๑ ชุด16 โครงการจัดซื้อเคร่ืองวัดแกjส  - เพื่อใช/ในการป:องกันและ  - จัดซื้อเคร่ืองวัดแกjส DETECTOR 75,000 - - - ๑ ชุด  - ผู/เข/าปฏิบัติหน/าท่ีมีความ สํานักปลัดDETECTOR บรรเทาสาธารณภัย SENSOR ออกซิเจน จํานวน ๑ ชุด ปลอดภัยในชีวิตและเพิ่ม งานป:องกันฯประสิทธิภาพในการเข/าปฏิบัติหน/าท่ีในพื้นท่ีเส่ียงภัย
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก17 โครงการก+อสร/างอาคารศูนย>  - เพื่อให/มีสถานท่ีปฏิบัติงาน  - ก+อสร/างอาคารศูนย>ป:องกันและ 50,000,000 - - - 1 หลัง  - มีสถานท่ีในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย และครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน บรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ หลัง (ขอรับการ และเก็บรักษาอุปกรณ> เคร่ืองมือ งานป:องกันฯเทศบาลเมืองปากช+อง (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) สนับสนุน ท่ีเก่ียวข/องได/อย+างมีประสิทธิภาพงบประมาณจากหน+วยงานอ่ืน)18 โครงการก+อสร/างบังแดดสถานี  - เพื่อใช/บังแดดรถยนต>ดับเพลิง  - ก+อสร/างบังแดด ขนาดกว/าง ๕ เมตร - 300,000 - - 1 แห+ง  - รถยนต>ดับเพลิง, รถยนต> สํานักปลัดฯดับเพลิงศูนย>คีรี รถยนต>บรรทุกนํ้าดับเพลิง และ  ยาว ๑๔ เมตร  (ตามแบบท่ีเทศบาล บรรทุกนํ้าและรถบันไดกู/ภัย งานป:องกันฯรถบันไดกู/ภัย กําหนด) พร/อมอุปกรณ>ในการดับเพลิงไม+เกิดการชํารุดเสียหายจากแสงแดด

รวม ๑๘ โครงการ - - 53,275,000 4,550,000 9,250,000 1,650,000 - - -
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการโรงเรียนปลอดโฟม  - เพื่อรณรงค>ให/ครู บุคลากร  - จัดอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต+อป-  - ครู บุคลาการ นักเรียน กองการศึกษานักเรียน ผู/ประกอบการค/าอาหาร ให/กับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู/ประกอบการค/าอาหาร และและผู/บริโภคตระหนักถึงอันตราย ผู/ประกอบการค/าอาหาร และผู/บริโภค ผู/บริโภค มีความตระหนักถึงจากการใช/โฟมบรรจุอาหาร ตระหนักถึงอันตราย ลด ละ เลิกการใช/ อันตราย สามารถลด ละ เลิกโฟมบรรจุอาหาร และสามารถเลือกใช/ การใช/โฟมบรรจุอาหาร และภาชนะบรรจถอาหารท่ีมีความปลอดภัย สามารถเลือกใช/ภาชนะบรรจุต+อสุขภาพทดแทนโฟม อาหารท่ีมีความปลอดภัยต+อสุขภาพทดแทนโฟม2 โครงการรณรงค>ป:องกัน  - เพื่อป:องกันการติดยาเสพติด  - จัดอบรมด/านยาเสพติดให/กับนักเรียน 39,000 39,000 39,000 39,000 1 คร้ังต+อป-  - ลดป�ญหาอาชญากรรมท่ีเกิด กองการศึกษายาเสพติดในสถานศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนของเทศบาล จากป�ญหายาเสพติด

รวม 2 โครงการ - - 89,000 89,000 89,000 89,000 - - -
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการป:องกันโรคเอดส>/  -เพื่อให/ชุมชนมีความรู/และ  - ประชาชนท่ีสนใจ/อสม/แกนนํา 100,000 100,000 100,000 100,000 ร/อยละ  - ชุมชนมึความรู/และเข/าใจ กองโรคติดต+อทางเพศสัมพันธ> เข/าใจปฎิบัติต+อตนเองและชุมชน 100 ในการปฎิบัติต+อตนเองและ สาธารณสุขฯและการต้ังครรภ>วัยไม+พร/อม ได/อย+างถูกต/องในการป:องกัน ของชุมชน ชุมชนได/อย+างถูกต/องในการโรคติดต+อทางเพศสัมพันธ>และ ป:องกันโรคติดต+อทางเพศสัมพันธ>การต้ังครรภ>วัยไม+พร/อม และการต้ังครรภ>วัยไม+พร/อม2 โครงการตรวจร/านอาหารในเขต  -เพื่อให/ผู/บริโภคและนักท+องเท่ียว  - ตรวจประเมินร/านอาหารภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต+อป-  - ผู/บริโภคและนักท+องเท่ียวได/ กองเทศบาล ได/รับประทานอาหารท่ีสะอาด เทศบาล รับประทานอาหารท่ีสะอาด สาธารณสุขฯปลอดภัย  - จัดอบรมด/านสุขาภิบาลร/านอาหาร และปลอดภัยแก+ผู/ประกอบการ3 โครงการเยาวชน-อสม.-ชุมชน  -เพื่อรณรงค>ให/ความรู/แก+  - จัดกิจกรรมรณรงค>ต+อต/านภัย 35,000 35,000 35,000 35,000 1 คร้ังต+อป-  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองเทศบาลเมืองปากช+อง ร+วมใจ ประชาชนเร่ืองภัยโรคไข/เลือดออก โรคไข/เลือดออก ให/กับกลุ+ม เมืองปากช+องมีความรู/ทัน สาธารณสุขฯต/านภัยโรคไข/เลือดออก และป:องกันควบคุมการเกิดโรค เป:าหมาย ได/แก+ประชาชน ครู ยุงลาย และภัยโรคไข/เลือดออกไข/เลือดออก นักเรียน เยาวชน ในเขตเทศบาล มากข้ึน4 โครงการรณรงค>การควบคุม  - เพื่อเผยแพร+ความรู/ให/กับ  - เผยแพร+ความรู/เร่ืองโรคพิษสุนัขบ/า 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต+อป-  -ไม+มีผู/เสียชีวิตด/วยโรคพิษ กองและป:องกันโรคพิษสุนัขบ/า ประชาชนและนักเรียนในพื้นท่ี  ให/กับนักเรียนและประชาชน สุนัขบ/า สาธารณสุขฯปฏิบัติงาน  - ฉีดวัคซีนป:องกันโรคพิษสุนัขบ/า  -ประชาชนในพื้นท่ีได/ตระหนัก -รณรงค>ให/ประชาชนตระหนักถึง ๒๓ ชุมชน ให/ได/ ๑๐๐% โดยไม+คิด ถึงความร/ายแรงและอันตรายความสําคัญของโรคพิษสุนัขบ/า มูลค+าของจํานวนสุนัข ของโรคพิษสุนัขบ/า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-57-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง

งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการตรวจสุขภาพผู/สูงอายุ  - เพื่อให/ประชาชนผู/สูงอายุมี  - ประชาชนผู/สูงอายุในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต+อป-  - ผู/สูงอายุมีสุขภาพร+างกาย กองในชุมชนเทศบาลเมืองปากช+อง สุขภาพร+างกายสมบูรณ> แข็งแรง เทศบาลเมืองปากช+อง แข็งแรง สาธารณสุขฯ6 โครงการอบรม  อาสาสมัคร  -เพื่อฝAกทักษะการเปCนผู/นํา  - จัดฝAกอบรมด/านสาธารณสุข 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต+อป-  - นักเรียนได/ฝAกฝนทักษะ กองสาธารณสุขประจําโรงเรียน ผู/ตาม และฝAกบุคลิกภาพ ให/แก+นักเรียนในโรงเรียน จํานวน การเปCนผู/นํา ผู/ตาม และฝAก สาธารณสุขฯ๙ โรงเรียน บุคลิกภาพ7 โครงการรณรงค>วันวัณโรคโลก  - เพื่อให/ประชาชนผู/สนใจ  -เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค> เผยแพร+ 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ังต+อป-  - ประชาชนและแกนนําชุมชน กองร+วมชมนิทรรศการกิจกรรม ความรู/เร่ืองโรควัณโรค เน่ืองในวัน มีความรู/ความเข/าใจเร่ือง สาธารณสุขฯวันวัณโรคโลก (World TB Day) วัณโรคโลก (World TB Day) วัณโรคเพิ่มมากข้ึนได/รับความรู/และตระหนักถึง จํานวน ๑ คร้ัง  -สามารถลดจํานวนผู/ปDวยวัณโรคภัยของวัณโรค ในเขตเทศบาลเมืองปากช+อง
รวม ๗ โครงการ - - 325,000 325,000 325,000 325,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง

งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสงเคราะห>ผู/ประสบ  - เพื่อให/การสงเคราะห>แก+  - ดําเนินการให/การสงเคราะห>ช+วยเหลือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12 คร้ังต+อป-  - ช+วยบรรเทาความเดือดร/อน กองสวัสดิการสาธารณภัย  ผู/เดือดร/อน   และ ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีประสบ ครอบครัวประชาชนท่ีอาศัยอยู+ในเขต ของประชาชนท่ีประสบสาธารณ สังคมผู/ด/อยโอกาสในชุมชน สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เทศบาลเมืองปากช+องท่ีได/รับความเดือด ภัยให/สามารถช+วยเหลือตนเองโดยอาศัยระเบียบการป:องกัน ร/อน เช+น ครอบครัวท่ีประสบสาธารณภัย และดํารงชีวิตอยู+ในสังคมได/และบรรเทาสาธารณภัย ต+างๆ เช+น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย2 โครงการส+งเสริมและพัฒนา  - เพื่อส+งเสริมและพัฒนากลุ+ม  - จัดกิจกรรมทางวิชาการให/ความรู/ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต+อป-  - คนพิการสามารถเข/าถึงระบบ กองสวัสดิการคุณภาพชีวิตของคนพิการ กลุ+มคนพิการและผู/สูงอายุให/มี เสริมสร/างอาชีพ และกิจกรรมปลุกพลัง บริการพื้นฐานของรัฐและดํารง สังคมและผู/สูงอายุในชุมชน ความเข/มแข็งและมีศักยภาพ คนพิการและผู/สูงอายุท้ัง ๒๓ ชุมชน ชีวิตในสังคมได/อย+างมีความสุขในการบริหารจัดการกลุ+ม ในเขตเทศบาลเมืองปากช+อง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม 2 โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง

งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป+นเมืองน#าอยู# -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการรณรงค>ป:องกัน  - เพื่อป:องกันการติดยาเสพติด  - จัดอบรมด/านยาเสพติดให/กับประชาชน 350,000 350,000 350,000 350,000 1 คร้ังต+อป-  - เยาวชนและประชาชน ช+วย กองสวัสดิการและแก/ไขป�ญหายาเสพติด ของเยาวชนในเขตเทศบาล และเยาวชนในชุมชน กันป:องกันภัยของยาเสพติด สังคม - เพื่อให/ประชาชนและเยาวชน  - รณรงค>ต+อต/านยาเสพติดในชุมชน  - ลดป�ญหาอาชญากรรมท่ีเกิดได/รู/ถึงโทษและพิษภัยของ ๒๓ ชุมชน จากป�ญหายาเสพติดยาเสพติด2 โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา  - เพื่อสร/างเวทีแลกเปล่ียน  - จัดอบรมผู/แทนสตรี จากชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ังต+อป-  - ชุมชน เทศบาลมีความรู/ความ กองสวัสดิการศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน เรียนรู/การมีส+วนร+วมของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองปากช+องและ เข/าใจในการพัฒนาครอบครัว สังคมในการเมืองระดับท/องถ่ิน และ ผู/เก่ียวข/อง การพัฒนาเด็กเยาวชน และการมีความรู/ความเข/าใจในสิทธิ ส+งเสริมความเสมอภาคระหว+างหน/าท่ี หญิงชาย

รวม 2 โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปE  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช#อง

งบประมาณและที่ผ#านมา



ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป�นเมืองน"าอยู" -  ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตร
สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู"ร"วมกันอย"างมีความสุข    -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
 เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว"า หน"วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนมี  - จัดกิจกรรมออกกําลังกายเต�นแอโรบิค 45,000 45,000 45,000 45,000 ไม�น�อยกว�า  - เยาวชนและประชาขน กองการศึกษาส�งเสริมสุขภาพในชุมชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมรัก ให�กับเยาวชนและประชาชนบริเวณ ๒๔๐ คร้ัง มีสุขภาพอนามัยดีสุขภาพโดยการออกกําลังกาย สวนสาธารณะเขาแคน  - เยาวชนใช�เวลาว�างให�เป7นเต�นแอโรบิค ประโยชน8และห�างไกลยาเสพติดรวม ๑ โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 - - -    -  แผนงานงบกลางที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
 เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว"า หน"วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสงเคราะห8เบี้ยยังชีพ  - เพื่อให�การสงเคราะห8เบี้ยยังชีพ  - จ�ายเบี้ยยังชีพให�ผู�ป;วยเอดส8ท่ีได� 150,000 150,000 150,000 150,000 25 ราย  - ผู�ป;วยเอดส8ท่ีมีฐานะยากจน กองสวัสดิการผู�ป;วยเอดส8 ให�ผู�ป;วยเอดส8ท่ีมีฐานะยากจน รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีทาง ได�รับการช�วยเหลือให�มีคุณภาพท่ีดี สังคมไม�มีผู�อุปการะในการเล้ียงดู เทศบาลกําหนด   โดยใช�ระเบียบช�วยเหลือตนเองไม�ได�  เดือนละ กรมประชาสงเคราะห8๕๐๐ บาท ตลอดชีพ  จํานวน ๒๕ รายจํานวน ๒๕ ราย2 โครงการสนับสนุนการสร�าง  - เพื่อให�การสงเคราะห8เบี้ยยังชีพ  - จ�ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุโดยจ�ายเบี้ย 37,318,800 37,318,800 37,318,800 37,318,800 12 คร้ังต�อปC  - ผู�สูงอายุได�รับการสงเคราะห8 กองสวัสดิการหลักประกันรายได�แก�ผู�สูงอายุ ให�แก�ผู�สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปC ยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับ ช�วยเหลือให�มีคุณภาพท่ีดี สังคมบริบูรณ8ข้ีนไปท่ีมีคุณสมบัติ ผู�สูงอายุครบถ�วนตามระเบียบ ฯ3 โครงการสนับสนุนเสริมสร�าง  - เพื่อให�การสงเคราะห8สวัสดิการ  - จ�ายเบี้ยยังชีพคนพิการโดยการจ�าย 10,752,200 10,752,200 10,752,200 10,752,200 1๒ คร้ังต�อปC  - ผู�พิการได�รับการสงเคราะห8 กองสวัสดิการสวัสดิการทางสังคมให�แก� เบี้ยความพิการให�แก�คนพิการท่ีมี เบี้ยให�คนพิการท่ีมีสิทธิจะได�รับเบี้ยความ ช�วยเหลือให�มีคุณภาพท่ีดี สังคมคนพิการหรือทุพพลภาพ สิทธิตามหลักเกณฑ8ท่ีกําหนด พิการคนละ ๘๐๐ บาทต�อเดือน (ตามเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗)รวม ๓ โครงการ - - 48,221,000 48,221,000 48,221,000 48,221,000 - - -

งบประมาณและที่ผ"านมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปG  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช"อง

งบประมาณและที่ผ"านมา



๓. ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน

-62-



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข,งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างนักเรียน นักศึกษา   เพื่อสร�างรายได�ให�กับนักเรียน   จ�างนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะ 10,000 10,000 10,000 10,000 ๒ คน   นักเรียน นักศึกษามีรายได� กองสวัสดิการปฏิบัติงานช-วงป.ดภาคเรียนและ นักศึกษาและลดรายจ-าย ยากจน จํานวน ๒ คน ในช-วงป.ดภาคเรียนและได�ใช� สังคมวันหยุด ผู�ปกครองและให�นักเรียน เวลาว-างให�เป6นประโยชน7นักศึกษาใช�เวลาว-างให�เป6น เพื่อแก�ป8ญหาสังคมประโยชน7 เพื่อแก�ป8ญหาสังคม

รวม ๑ โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-63-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช,อง

งบประมาณและที่ผ,านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข,งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการส-งเสริมและพัฒนา  - เพื่อส-งเสริมและสนับสนุน  - ส-งเสริมอาชีพให�กับประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนมีความรู�ทักษะ กองสวัสดิการอาชีพของประชาชน ให�ประชาชนในเขตเศบาลเมือง ท่ีว-างงานในชุมชน ต-อป? วิชาชีพ สามารถนําความรู� สังคมในเขตเทศบาลมืองปากช-อง ปากช-องได�มีความรู�และทักษะ  - จัดฝBกอบรมวิชาชีพให�กับ ท่ีได�รับไปประกอบอาชีพ สร�างวิชาชีพ  สามารถนําความรู�ท่ีได� ประชาชน กลุ-มอาชีพ รายได�และพัฒนาคุณภาพชีวิตรับไปประกอบอาชีพเกิดการ  - จัดอบรมให�ความรู�ในหลักวิชา  - ผู�ประกอบการและผู�มีความรวมกลุ-มอาชีพในชุมชน การท่ีจําเป6นสําหรับการประกอบ ต้ังใจจะเป6นผู�ประกอบการธุรกิจให�ประสบความสําเร็จ ให�กับ ได�มีความรู�ในหลักวิชาการผู�ประกอบการและผู�ท่ีมีความต้ังใจ ท่ีจําเป6นในการประกอบธุรกิจจะเป6นผู�ประกอบการ ให�ประสบความสําเร็จ

รวม ๑ โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช,อง

งบประมาณและที่ผ,านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข,งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานการพาณิชย (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการก-อสร�างตลาดสดเทศบาล  - เพื่อก-อสร�างตลาดได�มาตรฐาน  - ก-อสร�างตลาดสดเทศบาล ขนาด  - 25,000,000  -  - ๑ หลัง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองของเทศบาล กว�าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐  - เกิดความเป6นระเบียบ สาธารณสุขฯเมตร จํานวน ๑ หลัง และก-อสร�าง เรียบร�อยตลาดสด ขนาดกว�าง ๑๖.๐๐เมตรยาว ๒๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟRา  - เพื่อให�ระบบไฟฟRาของตลาดสด  - ปรับปรุงระบบไฟฟRาท้ังหมด  - 2,000,000  -  - ๑ ระบบ  -มีระบบไฟฟRาพลังงานทดแทน กองตลาดสดเทศบาลด�วยพลังงาน เทศบาลเป6นระบบไฟฟRาแบบ ของตลาดสดเทศบาลเป6นระบบ ใช�ในตลาดสดเทศบาล สาธารณสุขฯแสงอาทิตย7 พลังงานแสงอาทิตย7 ไฟฟRาแบบพลังงานแสงอาทิตย7  -สามารถลดค-าใช�จ-ายในส-วน - เพื่อเป6นการประหยัดค-า ของค-าไฟฟRาของตลาดสดสาธารณูปโภค (ค-าไฟฟRา) เทศบาลลงได� - เพื่อเป6นการอนุรักษ7พลังงาน
รวม ๒ โครงการ - - - 27,000,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-65-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช,อง

งบประมาณและที่ผ,านมา



๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา

-66-



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ  - เพื่อให�เยาวชนได�ตระหนัก  - จัดงานวันเด็กแห�งชาติ ๑ คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป'  - เด็กเยาวชนร�วมกิจกรรม กองการศึกษาและเห็นคุณค�าของตน  - จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห�งชาติ ได�แสดงออกถึงความ - เพื่อให�ประชาชน และผู�รับ ประจําทุกป' สามารถและได�รับความผิดชอบต�ออนาคตของเด็ก  - จัดให�มีการแสดงบนเวที สนุกสนานเพลิดเพลินได�ตระหนักถึงความสําคัญ  - จัดให�มีอาหาร และเคร่ืองด่ืมแจก  - ผู�ปกครองของเด็กตระหนักของเด็ก แก�เด็ก ถึงความสําคัญของเด็ก2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - เพื่อพัฒนาทางด�านการศึกษา  - เพื่อจ�ายเป:นค�าเอกสารในการจัดทํา 40,000 40,000 40,000 40,000 ๒ แห�ง  - การศึกษาขององค=กรปกครอง กองการศึกษาสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑  และ ๒ หลักสูตรทางวิชาการของกรมฯ ส�วนท�องถ่ินได�รับการพัฒนา (รร.ท๑,ท.๒)3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด  -จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครู  -ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป'  -ครูและบุคลากร กองการศึกษาการเรียนรู�ครูและบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษาให�มี ทางการศึกษาโดยการจัดอบรมสัมมนา ทางการศึกษามีความรู� (รร.ท๑,ท.๒)ทางการศึกษา ความรู�ความสามารถมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถ ความสามารถอย�างมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ให�ได�มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว�4 โครงการพัฒนาข�าราชการครู  -เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  - ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรครู 177,000 177,000 177,000 177,000 1 คร้ังต�อป'  - บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดให�มีความรู� โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยการจัดส�ง มีความรู�ความสามารถในการ (รร.ท๑,ท.๒)ความสามารถ  มีคุณภาพ เข�าร�วมฝGกอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ สอนได�อย�างมีคุณภาพมากข้ึนการสอนท่ีดีมากข้ึน พัฒนาความรู�ความสามารถให�ได�มาตรฐานตามระเบียบฯท่ีกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปC  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช(อง

งบประมาณและที่ผ(านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห�องสมุด  - เพื่อให�มีหนังสือเพียงพอ  - จัดซื้อหนังสือ ตกแต�ง ปรับปรุง จัดซื้อ 200,000 200,000 200,000 200,000 2 แห�ง  - ห�องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ กองการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สําหรับพัฒนาความรู�ให�แก� ครุภัณฑ= และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและจําเป:น สําหรับอ�านและพัฒนาความรู� (รร.ท๑,ท.๒)นักเรียนและครูท่ีมาใช�บริการ ของห�องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑  บ�าน เพียงพอต�อนักเรียนและครูห�องสมุดโรงเรียนในสังกัด หนองสาหร�าย และโรงเรียนเทศบาล ๒ ) ท่ีมาใช�บริการห�องสมุดเทศบาล บ�านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ=6 โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพื่อให�นักเรียนในสังกัด สพฐ. ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) 5,773,530 5,773,530 5,773,530 5,773,530 7 แห�ง นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษาและองค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แจกจ�ายให�เด็กนักเรียนในสังกัด ท่ีแข็งแรง (รร.ท๑,ท.๒)ได�บริโภคอาหารเสริม ( นม ) สพฐ. จํานวน ๕ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ 7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อให�นักเรียนโรงเรียน  -จัดซื้อหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห�ง 3,928,000 3,928,000 3,928,000 3,928,000 2 แห�ง  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑  (บ�านหนอง เทศบาล ๑ และนักเรียนโรงเรียน หรือวัตถุดิบทําการประกอบอาหาร แข็งแรง (รร.ท๑,ท.๒)สาหร�าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาล ๒ (หนองกะจะ) สําหรับเป:นอาหารกลางวันแบบให�เปล�าบ�านหนองกะจะ มีอาหารกลางวันถูกหลัก ให�แก�นักเรียนอนุบาล ถึง ป.๖ โรงเรียน(ธง-นิรมลอุปถัมภ=) โภชนาการและมีคุณภาพ เทศบาล ๑ (บ�านหนองสาหร�าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ�านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ=)
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปC  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช(อง

งบประมาณและที่ผ(านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก8 โครงการสนับสนุนอาหากลางวัน  - เพื่อให�นักเรียนมีอาหาร  -จัดซื้อหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห�ง 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 ๑ แห�ง  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษานักเรียน ม.๑ - ม.๓ กลางวันถูกหลักโภชนาการ หรือวัตถุดิบทําการประกอบอาหาร แข็งแรง ร.ร.ท.1และมีคุณภาพ สําหรับเป:นอาหารกลางวันแบบให�เปล�าให�แก�นักเรียน ม.๑-ม.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ�านหนองสาหร�าย)9 โครงการเช่ือมต�ออินเตอร=เน็ต  - เพื่อเช่ือมต�ออินเตอร=เน็ต  - เช่ือมต�ออินเตอร=เน็ตระบบ ADSL 19,200 19,200 19,200 19,200 ๒ แห�ง  - นักเรียนและบุคลากรทางการ กองการศึกษาโรงเรียน ระบบ ADSL ระบบ ADSL ให�แก�โรงเรียน ให�แก�โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ�านหนอง ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (รร.ท๑,ท.๒)เทศบาล ๑ และ ๒ สาหร�าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ และเทศบาล ๒ มีอินเตอร=เน็ตบ�านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ=) ความเร็วสูงใช�สําหรับค�นคว�าหาความรู�เพิ่มเติม10 โครงการเช่ือมต�ออินเตอร=เน็ต  - เพื่อเช่ือมต�ออินเตอร=เน็ต  - เช่ือมต�ออินเตอร=เน็ต ระบบ WIFI 14,400 14,400 14,400 14,400 ๒ แห�ง  - นักเรียนและบุคลากรทางการ กองการศึกษาโรงเรียน ระบบ WiFi  ระบบ WIFI ให�แก�โรงเรียน ให�แก�โรงเรียนเทศบาล ๑ บ�านหนอง ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (รร.ท๑,ท.๒)เทศบาล ๑ และ ๒ สาหร�าย และโรงเรียนเทศบาล ๒ และเทศบาล ๒ มีอินเตอร=เน็ตบ�านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ=) ไร�สายใช�สําหรับค�นคว�าหาความรู�เพิ่มเติม

งบประมาณและที่ผ(านมา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปC  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช(อง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก11 โครงการเข�าค�ายอบรม  -เพื่อปลูกฝ[งคุณธรรมจริยธรรม  -จัดเข�าค�ายอบรมจริยธรรมบุคลากรครู 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป'  -บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมครู และสร�างค�านิยมท่ีดีงามให�แก� ประจําใจ และประพฤติปฏิบัติ (รร.ท๑,ท.๒)บุคลากรครู ตนเป:นแบบอย�างท่ีดีแก�ศิษย=12 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย  - เพื่อสนับสนุนโอกาสในการ  - สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการศึกษาให�แก� 5,276,749 5,276,749 5,276,749 5,276,749 2 แห�ง  - นักเรียนได�มีโอกาสในการ กองการศึกษาในการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาล เรียนให�แก�นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ�านหนอง เรียนในสถานศึกษาและลดภาระ (รร.ท๑,ท.๒)จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลเมืองปากช�อง สาหร�าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ�าน ค�าใช�จ�ายของผู�ปกครองมากข้ึนตามระเบียบและหลักเกณฑ=ท่ี หนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ=) ดังน้ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   เป:นเงิน 2,6๙2,๒00 บาท - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส�วนเพิ่ม   Top up) เป:นเงิน ๓๑๐,๕๐๐ บาท - ค�าหนังสือเรียน   เป:นเงิน ๗๒๒,๙๔๙ บาท - ค�าอุปกรณ=การเรียน   เป:นเงิน 4๒๔,๓๘๐ บาท - ค�าเคร่ืองแบบนักเรียน   เป:นเงิน 44๗,๔๘0 บาท - ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน   เป:นเงิน 67๙,2๔0 บาท
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก13 โครงการส�งเสริมศักยภาพ  - เพื่อสนับสนุนโอกาสในการ  - สนับสนุนค�าป[จจัยพื้นฐานในการศึกษา 485,000 485,000 485,000 485,000 2 แห�ง  - นักเรียนได�มีโอกาสในการ กองการศึกษาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน (ค�าป[จจัย เรียนให�แก�นักเรียนโรงเรียน ให�แก�นักเรียนท่ียากจนระดับประถมศึกษา เรียนในสถานศึกษาและลดภาระ (รร.ท๑,ท.๒)พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ในสังกัดเทศบาลเมืองปากช�อง และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ค�าใช�จ�ายของผู�ปกครองมากข้ึนตามระเบียบและหลักเกณฑ=ท่ี (บ�านหนองสาหร�าย)  และโรงเรียนกระทรวงมหาดไทยกําหนด เทศบาล ๒ บ�านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ=) ดังน้ี ๑.ค�าป[จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน    ระดับประถมศึกษา     เป:นเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท ๒.ค�าป[จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน    ระดับมัธยมศึกษา    เป:นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท14 โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู�  - เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนได�มี   - จัดซื้อหนังสือ อุปกรณ=ทางวิชาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ๒ แห�ง  - นักเรียนได�ศึกษาค�นคว�า กองการศึกษาของโรงเรียน แหล�งการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ ท่ีจําเป:นในการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ใน ด�วยตนเองและได�รับความรู� (รร.ท๑,ท.๒)มากข้ึน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ�านหนองสาหร�าย) เพิ่มมากข้ึนและโรงเรียนเทศบาล ๒ บ�านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ=) (รร.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป%นเมืองน(าอยู( -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว(า หน(วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก15 โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจ  - เพื่อขับเคล่ือนบูรณาการจัดการ  - จัดอบรม/ศึกษาดูงานให�กับครู บุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป'   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาพอเพียง เรียนรู�ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด และผู�เรียนมีคุณลักษณะพอเพียง อันพึงประสงค=และคุณธรรม16 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�  - เพื่อขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา  - จัดอบรม/กิจกรรมและศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป'  - ผู�บริหาร ครู และผู�เก่ียวข�อง กองการศึกษาเรียน เพื่อเวลารู� ลงสู�การปฏิบัติ ให�แก�ผู�บริหาร ครูนักเรียน และผู�เก่ียว มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการของโรงเรียนได�อย�างมีประสิทธิ ข�องเก่ียวกับการจัดการเรียน "ลดเวลา บริหารจัดการเวลาเรียน "ลดภาพ เรียน เพิ่มเวลารู�" ให�กับโรงเรียนในสังกัด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู�" และสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสู�การปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ17 โครงการโตไปไม�โกง  - เพื่อสร�างจิตสํานึกคุณธรรมของ  - จัดอบรม/กิจกรรมและศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป'  - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง กองการศึกษานักเรียนให�ไม�เห็นแก�ตัว ไม�เอา ให�กับนักเรียนให�มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค= มีนิสัยรักความถูกต�องเปรียบผู�อ่ืน รู�จักจําแนกช่ัวดี ประสงค= สร�างนิสัยให�นักเรียนรักความ และความเป:นธรรม มีภูมิคุ�มกันสามารถแยกแยะความผิดและ ถูกต�องและความเป:นธรรม เพื่อเป:นภูมิ ต�อป[ญหาการทุจริตคอร=รัปช่ันความถูกต�อง เพื่อเป:นภูมิคุ�มกัน คุ�มกันต�อป[ญหาการทุจริตคอร=รัปช่ันต�อป[ญหาทุจริตคอร=รัปช่ันรวม ๑๗ โครงการ - - 17,637,879 17,637,879 17,637,879 17,637,879 - - -
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๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการวันเทศบาล  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนเห็น  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล ๒๔ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป,  - ประชาชนทราบความสําคัญ สํานักปลัดฯ"๒๔ เมษายน ของทุกป," ความสําคัญของเทศบาล เมษายน  จํานวน ๑ คร้ังต�อป, ของเทศบาล งานธุรการ2 โครงการจ�างท่ีปรึกษาสํารวจ  -เพื่อให�มีการสํารวจความ  - จ�างท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต�อป,  - เทศบาลมีผลการสํารวจ สํานักปลัดฯความพึงพอใจของผู�รับบริการ พึงพอใจของผู�รับบริการ ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ความพึงพอใจฯ ในการนํามาท่ีมีต�อคุณภาพการให�บริการ จากเทศบาล เทศบาลเมืองปากช�อง ตามมติการ ใช�ในการปรับปรุงคุณภาพของเทศบาลเมืองปากช�อง ประเมินท่ี ก.จ. และ ก.พ. กําหนด ให�ได�ตามท่ีมาตรฐานกําหนด3 โครงการปกปBองสถาบัน  -เพื่อให�ชุมชนทุกชุมชน  และ  - จัดกิจกรรมปกปBองสถาบัน  50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป,  - ประชาชนทราบความสําคัญ สํานักปลัดฯประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง และเทิดทูนปกปBองสถาบันเปDนชาติร�วมกัน หลักของชาติ4 โครงการก�อสร�างปรับปรุงงซุ�ม  - เพื่อก�อสร�างปรับปรุงซุ�มประตู  - ก�อสร�างปรับปรุงซุ�มประตูเมือง 1,900,000 - - - ๑ ซุ�ม  - ซุ�มประตูเมืองมีความแข็งแรง สํานักปลัดฯประตูเมือง (AEC) เมืองให�ได�มาตรฐานเทศบาล ขนาดความยาวไม�น�อยกว�า ทันสมัย  สวยงาม น�ามอง๑๒ เมตร จํานวน ๑ ซุ�ม5 โครงการติดต้ังกล�องวงจรปMด  - เพื่อติดต้ังกล�องในการรักษา  - ติดต้ังกล�องวงจรปMด จํานวน 1,500,000  -  -  - ๒๐ แห�ง  - เกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัดฯภายในสํานักงานเทศบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยOสิน20 จุด ภายในสํานักงานเทศบาล และทรัพยOสินของทางราชการเมืองปากช�อง ของทางราชการและพนักงาน เมืองปากช�อง พร�อมอุปกรณOมาตรฐาน และพนักงานเทศบาลเมืองปากช�อง
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งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก6 โครงการก�อสร�างหลังคา  - เพื่อก�อสร�างหลังคาคลุมทางเท�า  - ก�อสร�างหลังคาคลุมโครงเหล็ก 1,500,000 - - - ๑ แห�ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช�างคลุมทางเท�าโครงเหล็กบริเวณ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล กว�าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ในการเดินทางทางเข�าหน�าสํานักงานเทศบาล (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)  - ความเปDนระเบียบเรียบร�อยเมืองปากช�อง และสวยงาม7 โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณ  - เพื่อปรับปรุงระบบไฟสัญญาณ  - สามารถใช�ระบบสัญญาณไฟ 1,702,000 - - - 1 ระบบ  - เพื่อให�ประชาชนท่ีได�รับ สํานักปลัดฯจราจรภายในเขตเทศบาล จราจรให�มีประสิทธิภาพในการ จราจรในการควบคุมและอํานวย ความสะดวก ปลอดภัยใช�งานเพิ่มมากข้ึน ความสะดวกในการจัดการจราจร8 โครงการก�อสร�างต�อเติม  - เพื่อใช�ในการจัดการประชุม  - ก�อสร�างอาคาร ขนาดพื้นท่ี - - 30,000,000 1 หลัง  - สามารถรองรับจํานวน สํานักปลัดฯอาคารสํานักงานเทศบาล และใช�ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ไม�น�อยกว�า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ผู�เข�าร�วมประชุมได�อย�างเมืองปากช�อง จํานวน ๑ หลัง เพียงพอ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)9 โครงการฝVกอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ  - จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของ 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป,  - การบริการมีประสิทธิภาพข้ึน สํานักปลัดฯดูงานของพนักงานเทศบาล การบริการแก�ประชาชน พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและและลูกจ�าง  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชน พนักงานจ�าง จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป,เห็นความสําคัญของเทศบาล
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก10 โครงการฝVกอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ  - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป,  - พื้นท่ีในเขตเทศบาลได�รับ สํานักปลัดฯดูงานของ คณะผู�บริหารท�องถ่ิน การบริหารงานเทศบาล  ของคณะผู�บริหารเทศบาล และ การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน�า  หัวหน�าส�วนของราชการ หน�วยงาน และคณะกรรมการ จํานวน ๑ คร้ังต�อป, ต�างๆของเทศบาลเมืองปากช�อง11 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา  -เพื่อจัดให�มีการเลือกต้ังสมาชิก  -เชิญชวนให�ประชาชนสมัคร 700,000 700,000 700,000 700,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนไปใช�สิทธ์ิเลือกต้ัง สํานักปลัดฯเทศบาลและนายกเทศมนตรี สภาท�องถ่ินให�เกิดความบริสุทธ์ิ  รับเลือกต้ัง เพิ่มมากข้ึนยุติธรรม  -เชิญชวนให�ประชาชนไปใช�สิทธ์ิเลือกต้ังตามเปBาหมายท่ีกําหนดไว�12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู�ทางด�าน  - จัดอบรมเพิ่มพูนความรู�เก่ียวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป,  -ประชาชนท่ีมีส�วนร�วมในการ กองคลังการพัฒนารายได�ของท�องถ่ิน ภาษีต�างๆ และจัดระเบียบให� ภาษีท�องถ่ิน ค�าธรรมเนียม และ ชําระภาษีเกิดทัศนคติท่ีดีและประชาชนได�มีความรู�ความเข�าใจ กฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ ความพึงพอใจและภาคภูมิใจเก่ียวกับภาษีท�องถ่ิน และสร�าง ชําระภาษีท�องถ่ินให�กับผู�อยู�ในข�าย ท่ีได�ชําระภาษีการจูงใจให�ประชาชนมีส�วนร�วม ชําระภาษีและประชาชนท่ัวไปในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยการชําระภาษี
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งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู� ความ  - จัดอบรมเพิ่มพูนความรู� ความ 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป,  -สามารถลดข�อผิดพลาดในด�าน กองคลังการปฏิบัติงานด�านการคลัง เข�าใจข้ันตอนการปฏิบัติ ระเบียบ เข�าใจข้ันตอน ระเบียบ ข�อกฎหมาย การคลัง การบัญชี และการพัสดุการบัญชี และการพัสดุของ ข�อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติ เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการคลัง ซึ่งข�าราชการ พนักงาน และเทศบาลเมืองปากช�อง งานด�านการคลัง การบัญชี และ การบัญชี และการพัสดุ ให�กับ ลูกจ�างสามารถนําประสบการณOการพัสดุของเทศบาลเมือง ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�าง ท่ีได�รับ มาปรับปรุงและเพิ่มพูนปากช�อง ของบุคลากรอ่ืนๆ เทศบาลเมือง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปากช�อง ให�ดียิ่งข้ึน14 โครงการสํารวจแผนท่ีภาษี  - เพื่อสํารวจการเปล่ียนแปลง  - ดําเนินการสํารวจข�อมูลแผนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ังต�อป,  - มีข�อมูลการใช�ประโยชนOใน กองคลังและทะเบียนทรัพยOสิน การใช�ประโยชนOในทรัพยOสิน ภาษีและทะเบียนทรัพยOสินให�เปDน ทรัพยOสินของประชาชนเปDนของประชาชนในเขตเทศบาล ป[จจุบัน ป[จจุบัน15 โครงการอบรมผู�ประกอบการ  - เพื่อให�ความรู�กฏระเบียบต�างๆ  - จัดอบรมผู�ประกอบการร�านค�า 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต�อป,  - ผู�ประกอบการได�รับความรู� กองคลังร�านค�าตลาดไนทOบาซ�า ท่ีเก่ียวข�องแก�ผู�ประกอบการ ตลาดไนทOบาซ�า จํานวน ๑ คร้ัง และสามารถปฏบัติตามระเบียบเทศบาลเมืองปากช�อง กฏหมายท่ีกําหนดได�อย�างถูกต�อง
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งบประมาณและที่ผ9านมา
เทศบาลเมืองปากช9อง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก16 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อปรับปรุงซ�อมแซมกล�อง  - ปรับปรุงซ�อมแซมกล�องวงจรปMด 1,000,000 - - - ๑ คร้ังต�อป,  - กล�องวงจรปMด CCTV สามารถ กองวิชาการฯกล�องวงจรปMด (CCTV) วงจรปMดท่ีบกพร�องชํารุดเสียหาย ท่ีชํารุดเสียหายภายในเขตเทศบาล ใช�ปฏิบัติงานได�ตามปกติเทศบาลเมืองปากช�อง ให�สามารถใช�ปฏิบัติงานได�ตาม  - การดูแลรักษาความปลอดภัยปกติ ให�แก�ประชาชนในเขตเทศบาล มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน17 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพื่อติดตามและประเมินผล  - จัดการประชุมและจัดทําเอกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000  ๑ คร้ังต�อป,  - เทศบาลเมืองปากช�องมีผล กองวิชาการฯแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�อง แผนพัฒนาเทศบาลให�มีความ ต�างๆ และดําเนินการติดตามและ การติดตามและประเมินผลถูกต�องชัดเจน และมีความ ประเมินผลแผนพัฒนา จัดทําเอก- แผนพัฒนาท่ีมีความถูกต�องรวดเร็วในการปฏิบัติงาน สารรายงานตามท่ีคณะกรรมการ ชัดเจน ตามระเบียบฯติดตามและประเมินผลกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคOกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙18 โครงการประกวดภาพถ�าย  - เพื่อการเผยแพร�ประชาสัมพันธO  - จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ�าย 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนหรือนักท�องเท่ียว กองวิชาการฯเมืองปากช�อง เมืองปากช�อง เมืองปากช�อง จํานวน ๑ คร้ัง มาท�องเท่ียวมากข้ึน งานเผยแพร�ฯ
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก19 โครงการติดต้ังกล�องวงจรปMด  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ติดต้ังกล�องวงจรปMด (CCTV) - 27,500,000 - - ๑๐๗ แห�ง  - เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองวิชาการฯ(CCTV) เทศบาลเมืองปากช�อง ปBองกันและดูแลรักษาความ จํานวน ๑๐๗ จุด ประกอบด�วย และทรัพยOสินของราชการปลอดภัยให�แก�สถานท่ีราชการ  - ในชุมชน ๒๓ ชุมชนๆ ละ ๒ จุด และประชาชนในเขตเทศบาลเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ  - ติดต้ังบริเวณใกล�เคียงสถานศึกษา เมืองปากช�องภายในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง จํานวน ๑๕  แห�งๆละ ๒ จุด  - ติดต้ังบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาล จํานวน ๓ แห�งๆละ ๕ จุด - บริเวณสนามกีฬาเทศบาลและสวนสาธารณะเขาแคลน จํานวน ๘ จุด - บริเวณใกล�เคียงกับวัดในเขตเทศบาล จํานวน ๘ จุด20 โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อให�เทศบาลสามารถสร�าง  - จัดจ�างท่ีปรึกษาในการจัดวางระบบ - 3,000,000 - - ๑ ระบบ  - ทําให�เกิดประสิทธิภาพ กองวิชาการฯสารสนเทศเพื่อการบริหาร ความพร�อมและรองรับการเปล่ียน  - ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน แปลงระบบงานใหม�ตามต�นแบบ  - พัฒนาระบบบริหารจัดการขององคOกร  - เกิดความสะดวกรวดเร็วแบบบูรณาการ ระบบงานงบประมาณ เพื่อมีการ  - จัดหาและติดต้ังอุปกรณOและระบบ ในการบริการประชาชนเช่ือมโยงข�อมูลหลายๆ ด�าน เครือข�ายเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบจํานวน ๑ ชุด
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก21 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธO  -เพื่อให�เยาวชน นักเรียน  -อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา - 50,000 - - ๑ คร้ัง  -ทําให�ประชาชนได�รับรู�ความรู� กองวิชาการฯในชุมชน นักศึกษา และประชาชน ท่ีเข�า และประชาชน ในเขตเทศบาล ในด�านการประชาสัมพันธOอย�างอบรมเปDนส่ือกลางให�กับเทศบาล จํานวน ๑ คร้ัง ถูกต�อง และสามารถนําไปใช�ได� -เพื่อประชาสัมพันธOข�อมูล อย�างมีประสิทธิภาพข�าวสารให�กับชุมชนได�ถูกต�องและประสานงานกับเทศบาล ได�อย�างรวดเร็วถึงกลุ�มเปBาหมาย22 โครงการอบรมเผยแพร�ความรู�  - เพื่อให�พนักงานเทศบาลและ  - อบรมให�ความรู�แก�พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป,  -พนักงานเทศบาลและ กองวิชาการฯทางกฎหมายเพื่อประชาชน ประชาชนท่ัวไปมีความรู�ด�าน เทศบาล จํานวน ๑ รุ�น  และ    ประชาชนมีความเข�าใจเก่ียวกับ งานนิติการกฎหมายและจักได�ประพฤติให� ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๑ รุ�น กฎหมายดีข้ึน และสามารถอยู�ในระบบแบบแผน นําไปเผยแพร�ให�ความรู�แก�ผู�อ่ืนต�อไป23 โครงการอบรมการปBองกัน  -เพื่อให�ความรู�แก�ข�าราชการ  -จัดฝVกอบรม ข�าราชการ พนักงาน 50,000  -  -  - ๑ คร้ัง  -ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง กองวิชาการฯและปราบปรามการทุจริต พนักงาน ลูกจ�างเทศบาล และลูกจ�างเทศบาล จํานวน ๑ คร้ัง เทศบาล เข�าใจการปBองกัน งานนิติการประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสามารถเผยแพร�ให�ความรู�ต�อไป
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก24 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   - เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนา  - จัดการประชุมประชาคมชุมชน 250,000 - - - ๑ คร้ัง  - เทศบาลเมืองปากช�องมี กองวิชาการฯส่ีป, (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ต�างๆให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมจะ จํานวน ๒๓ ชุมชน แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป, เปDนบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาและ  - จัดการประชุมประชาคมเมือง แนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินงบประมาณประจําป, อย�างน�อย ๑ คร้ัง ต�อป,  - สามารถใช�งบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ25 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   - เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนา  - จัดการประชุมประชาคมชุมชน 250,000 - - - ๑ คร้ัง  - เทศบาลเมืองปากช�องมี กองวิชาการฯส่ีป, (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) ต�างๆให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมจะ จํานวน ๒๓ ชุมชน แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป, เปDนบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาและ  - จัดการประชุมประชาคมเมือง แนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินงบประมาณประจําป,  อย�างน�อย ๑ คร้ัง ต�อป,  - สามารถใช�งบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ26 โครงการรับฟ[งความคิดเห็น  - เพื่อให�ประชาชนมีความเข�าใจ  - จัดการประชุมประชาคมเมือง 50,000  -  -  - ๑ คร้ัง  -ทําให�ประชาชนมีความเข�าใจ กองวิชาการฯของประชาชนในเขตเทศบาล ท่ีถูกต�องเก่ียวกับโครงการ รับฟ[งความคิดเห็นของประชาชน ท่ีถูกต�องเก่ียวกับโครงการ - เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ จํานวน ๑ คร้ัง ของเทศบาลเมืองปากช�องประชาชนท่ีมีต�อโครงการ  - ทําให�ทราบความคิดเห็นของเทศบาล โดยรวมของประชาชนในพื้นท่ีต�อการดําเนินโครงการรวม ๒๖ โครงการ - - 10,792,000 33,140,000 32,590,000 2,590,000 - - -
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งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการฝVกอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อศึกษารูปแบบแนวทาง  - สร�างความรู�ความเข�าใจเพื่อขอ 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป,  - เพื่อให�บ�านเมืองเปDนระเบียบ สํานักปลัดฯดูงานการจัดระเบียบทางเท�า การจัดระเบียบให�เปDนระเบียบ ความร�วมมือจากประชาชน เรียบร�อยและมีความคล�องตัว งานเทศกิจของเทศบาลเมืองปากช�อง เรียบร�อย  - จัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ในการสัญจรประสิทธิภาพ

รวม ๑ โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการทาสีอาคารเรียน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนOโรงเรียน  -ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 365,000 365,000 365,000 365,000  ๔ หลัง  -อาคารเรียนมีความสวยงาม กองการศึกษาให�มีความสวยงามเหมาะกับการ  ๑.แบบศน.สท.๑/๑๒ จํานวน ๒ หลัง น�าอยู� น�าดู น�าเรียนเหมาะสม ร.ร.ท.๑เปDนสถานบันทางการศึกษา  ๒.แบบ คสล. ๓ช้ัน จํานวน  ๑ หลัง กับการเปDนสถานศึกษา ๓.แบบอนุบาล จํานวน ๑ หลัง2 โครงการปรับปรุงพื้นห�องเรียน  -เพื่อปูกระเบื้องเคลือบพื้นห�อง  -ปูกระเบื้องเคลือบอาคารเรียน 405,000 405,000 405,000 405,000  ๘ ห�อง  พื้นห�องเรียนมีความเหมาะสม กองการศึกษาอาคารอนุบาล เรียนอาคารอนุบาลให�มีความ อนุบาล จํานวน ๘ ห�อง สําหรับเปDนสถานท่ีจัดการเรียน ร.ร.ท.๑เหมาะสมกับในการจัดประสบ รู� เด็กมีความสุขกับการเรียนการณOให�กับเด็ก3 โครงการปรับปรุงพื้นห�องเรียน  -เพื่อปูกระเบื้องเคลือบพื้นห�อง  -ปูกระเบื้องเคลือบอาคาร คสล. 130,000 130,000 130,000 130,000 ๖ ห�อง  -พื้นห�องเรียนมีความเหมาะ กองการศึกษาอาคาร คสล. ๓ ช้ัน เรียนอาคารคสล.๓ช้ันให�มีความ  ๓ ช้ัน จํานวน ๖ ห�องเรียน พร�อม สมสําหรับเปDนสถานท่ีจัดการ ร.ร.ท.๑เหมาะสม ในการจัดการเรียนรู� ระเบียง ท่ีน่ังและบันได เรียนรู�นักเรียนมีความสุขกับและเหมาะสมกับการเปDนสถาบัน การเรียนการเรียน4 โครงการต�อเติมกันสาด  -เพื่อปBองกันแสงแดด ฝนสาด  -ต�อเติมกันสาดขนาดพื้นท่ี 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ แห�ง  -โรงเรียนมีสถานท่ีจัดการ กองการศึกษาอาคารเรียน เข�าอาคารเรียน และเปDนสถานท่ี ไม�น�อยกว�า ๑๗๐ ตารางเมตร เรียนการสอนภาคปฎิบัตินอก ร.ร.ท.๑จัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ อาคารเรียน แบบศน.สท๔/๑๒ ห�องเรียนนักเรียนได�เรียนรู�จํานวน ๑ หลังและอาคารคสล. จากการปฎิบัติจริง ๓ช้ัน จํานวน ๑ หลัง(ตามรูปแบบท่ีเทศ(บาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการติดต้ังผ�าม�านกันแสงแดด  -เพื่อปBองกันแสงแดดส�องเข�าห�อง  -ติดต้ังผ�าม�านอาคารเรียนแบบ 240,000 240,000 240,000 240,000 ๒๔ ห�อง  -ครูและนักเรียนสามารถจัด กองการศึกษาและความร�อนห�องเรียน เรียนครูและนักเรียนจัดการ ศน.สท.๔/๑๒ จํานวน ๒ หลัง การเรียนรู�ในห�องเรียนได� ร.ร.ท.๑เรียนรู�ได�เต็มศักยภาพ อาคารคสล.๓ช้ัน จํานวน ๑ หลัง อย�างต�อเน่ืองนักเรียนมีความอาคารเรียนอนุบาลจํานวน ๑หลัง สุขกับการเรียน6 โครงการติดต้ังตาข�ายในล�อน  -เพื่อปBองกันโรคติดต�อท่ีนําโดย  -ติดต้ังตาข�ายในล�อนกันนกและ 60,000 60,000 60,000 60,000 ๒ แห�ง  -นักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษากันนกและสัตวOป,ก นกและสัตวOปกีก สัตวOป,ก อาตารเรียนด�านหน�าและ ปลอดภัยจากโรคติดต�อท่ีนํา ร.ร.ท.๑ด�านหลังแบบศนสท๔/๑๒ โดยนกและสัตวOป,ก ร.ร.ท.๒จํานวน ๑๒ หลัง อาคาร คสล.๓ช้ันจํานวน ๑ หลัง7 โครงการจัดทําปBายช่ือโรงเรียน  - เพื่อให�โรงเรียนมีปBายช่ือ  - จัดทําปBายโรงเรียนจํานวน 1 ปBาย 150,000 - - - 1 แห�ง  - โรงเรียนมีปBายช่ือท่ีม่ันคง กองการศึกษาเทศบาล ๒ ท่ีม่ันคงแข็งแรงเห็นชัดเจน พื้นปBายทําด�ายหินแกรนิตตัวอักษรขุ แข็งแรงและชัดเจนมีความ ร.ร.ท.๒สวยงาม เสริมภูมิทัศนOหน�า ดร�องสีทอง ภาคภูมิใจในสถานศึกษาโรงเรียนให�น�ามอง8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  - เพื่อให�มีอาคารมาตรฐาน  - ก�อสร�างปรัลปรุงอาคารเรียน จํานวน - 1,400,000 - - ๒ แห�ง  - มีอาคารเรียนท่ีม่ันคงแข็งแรง กองการศึกษาโรงเรียนในสังกัด รองรับการจัดกิจกรรมการเรียน ๒ แห�ง ปลอดภัยสําหรับใช�ในการเรียน ร.ร.ท.๑การสอนของโรงเรียน (ตามมาตรฐานของกรมส�งเสริมฯ) การสอน ร.ร.ท.๒
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - เพื่อแก�ไขป[ญหาการจราจร  - ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง ๘.๐๐ - 1,008,000 - - 1 แห�ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองการศึกษาข�างโรงเรียนเทศบาล ๑ เวลาท่ีผู�ปกครองนักเรียน เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนน(ฝ[gงตะวันออก) จํานวนมากนํารถมารับ-ส�ง ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นท่ีไม�น�อยกว�า  - การจราจรเกิดความคล�องตัวนักเรียน ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร มากข้ึน๑๐ โครงการก�อสร�างร้ัวรอบสนาม  - เพื่อก�อสร�างร้ัวสนามกีฬา  - ก�อสร�างร้ัว คสล. บล็อกทีบสูง ๒.๐๐ 2,900,000 - - - ๑ แห�ง  -สนามกีฬาศูนยOเยาวชนมีรั้ว กองการศึกษากีฬาเทศบาลเมืองปากช�อง เทศบาลให�ได�มาตรฐาน เมตร ยาว ๔๘๙ เมตร ร้ัว คสล. ช�องบน รอบขอบชิดเปDนสัดส�วน ของเทศบาล โปร�งสูง ๒.๐๐ เมตรยาว ๔๗๙ เมตร ภูมิทัศนOสวยงามเปDนระเบียบ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)11 โครงการจัดทําสนามเด็กเล�น  -เพื่อให�มีสถานท่ีสําหรับนักเรียน  -จัดซื้อพร�อมติดต้ังอุปกรณOเด็กเล�น 200,000  -  -  - ๑ แห�ง  -นักเรียนมีสถานท่ีใช�สําหรับ กองการศึกษาใช�ทํากิจกรรมนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด ทํากิจกรรมนันทนาการต�างๆ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)12 โครงการจัดทําทางเท�า  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนOของ  -ก�อสร�างทางเท�าในบริเวณ รร.  - 500,000  -  - ๑ แห�ง  - นักเรียนได�ใช�ทางเท�า กองการศึกษาสองข�างถนนในบริเวณ โรงเรียนให�เปDนระเบียบเรียบร�อย เทศบาล ๑  - การสัญจรในโรงเรียน (รร.ท ๑)โรงเรียนเทศบาล ๑ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) เปDนระเบียบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนO  -เพื่อให�ความสวยงามและร�มร่ืน  - ก�อสร�างปรับปรุงพื้น คสล.สนามเด็กเล�นกว�า 188,000  -  -  - ๑ แห�ง  -ประชาชนและนักกีฬาท่ีมาใช� กองการศึกษารอบสนามกีฬาเทศบาลเมือง และเหมาะแก�การเปDนสถานท่ีน่ัง กว�าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร บริการสนามกีฬา จุดร�มเงาปากช�อง พักผ�อนภายหลังจากการออก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี ๑๙๘.๐๐ ตาราง ต�นไม�สําหรับน่ังพักผ�อนกําลังกายหรือจากการเล�นกีฬา เมตร พร�อมรางระบายนํ้า คสล. ภายหลังจากการออกกําลังกายกลางแจ�ง (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)14 โครงการก�อสร�างอาคารอนุบาล  - เพื่อให�มีอาคารมาตรฐาน  - ก�อสร�างอาคารอนุบาล จํานวน - 6,150,000 - - 1 หลัง  - มีอาคารอนุบาลสําหรับบริการ กองการศึกษาโรงเรียนในสังกัด รองรับการจัดกิจกรรมพัฒนา ๑ หลัง ประชาชน (รร.ท ๑)เด็กอนุบาล (ตามมาตรฐานของกรมส�งเสริมฯ)15 โครงการก�อสร�างอาคาร  -เพื่อก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO  - ก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO - 13,400,000 - - ๒ หลัง  - มีอาคารอเนกประสงคO เพื่อ กองการศึกษาอเนกประสงคOขนาดเล็ก ใช�ประโยชนOในกิจกรรมของ แบบมีช้ันลอย จํานวน ๒ หลัง สําหรับใช�ประโยชนOในกิจกรรมมีช้ันลอย โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด ของโรงเรียนในสังกัด16 โครงการก�อสร�างอาคาร  -เพื่อก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO  - ก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO - - 10,000,000 ๑ แห�ง  - มีอาคารอเนกประสงคO กองการศึกษาอเนกประสงคO ตามรูปแบบ ใช�ประโยชนOในกิจกรรมของ จํานวน ๑ อาคาร บริเวณศูนยO เพื่อสําหรับใช�ประโยชนOท่ีเทศบาลกําหนด ศูนยOเยาวชน เยาวชน เทศบาลเมืองปากช�อง ในกิจกรรมของศูนยOเยาวชน(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-86-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก17 โครงการพัฒนาคุณธรรม  - เพื่อส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  - จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป,  - พนักงานเทศบาลและ กองการศึกษาจริยธรรม แก�พนักงานเทศบาล แก�พนักงานเทศบาลให�มีความสุข ประชาชนในชุมชน ๒๓ ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ในการทํางานและประชาชนใช� จํานวน ๔๐๐ คน มีคุณธรรม จริยธรรม ใช�ชีวิตชีวิตประจําวันอย�างมีความสุข อยู�ในสังคมอย�างมีความสุข

รวม ๑๗ โครงการ - - 4,838,000 23,858,000 11,400,000 1,400,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-87-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างเหมากวาดถนน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จ�างเหมาบริการพนักงานกวาด 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 ๑๒ เดือน  - การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ กองในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง ดูแลและรักษาความสะอาด ถนนพร�อมอุปกรณOในการทําความ มากย่ิงข้ึน สาธารณสุขฯสะอาดถนน 

รวม ๑ โครงการ - - 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดอบรมให�ความรู�  - เพื่อให�ผู�สูงอายุในชุมชนทราบ  - จัดศึกษาอบรมทางวิชาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป,  - ผู�สูงอายุในชุมชนสามารถ กองสวัสดิการผู�สูงอายุและศึกษาดูงาน ถึงบทบาท หน�าท่ี สิทธิท่ีได�รับ ให�ความรู�และศึกษาดูงานกับ เข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ี สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ความช�วยเหลือจากรัฐตาม ผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง และสิทธิท่ีได�รับจากภาครัฐในชุมชน กฎหมายในการดําเนินชีวิต ปากช�อง จํานวน ๒๓ ชุมชน นํามาแก�ไขป[ญหาภายในสังคมอย�างมีคุณค�า เปDนการส�งเสริม ท่ีมีอายุ ๖๐ ป,ข้ึนไป และครอบครัวประสบการณOและฟhiนฟูความรู�ให�แก�ผู�สูงอายุ เปDนการผ�อนคลาย

รวม ๑ โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

งบประมาณและที่ผ9านมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างเหมาพนักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จ�างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติ 348,100 348,100 348,100 348,100 ๑๒ เดือน  - การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ กองช�างปฏิบัติงานกองช�างสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน งานกองช�างสุขาภิบาล จํานวน ๕ คน มากย่ิงข้ึน สุขาภิบาล2 โครงการจ�างสํารวจและ  -เพื่อขยายพื้นท่ีให�บริการ  -จ�างสํารวจและออกแบบก�อสร�าง 550,000 - - - ๑ คร้ัง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช�างออกแบบก�อสร�างต�อเติมอาคาร  สําหรับประชาชน อาคาร ขนาดพื้นท่ีไม�น�อยกว�า เม่ือมารับการบริการสํานักงานเทศบาลเมืองปากช�อง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)3 โครงการก�อสร�างโรงจอดรถ  -เพื่อก�อสร�างโรงจอดรถ  - ก�อสร�างอาคารโรงจอดรถ 3,200,000 - - - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบ กองช�างพัสดุกองช�าง ตามมาตรฐานของเทศบาล ช้ันเดียว ขนาดกว�าง ๑๖.๐๐ เมตร เรียบร�อยและมีความสะดวกยาว ๓๖.๐๐ เมตร ในการใช�งาน(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)4 โครงการก�อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อก�อสร�างรางระบายนํ้า  -ก�อสร�างรางระบายนํ้า คสล.กว�าง - 1,200,000 - - ๑ แห�ง  -ไม�มีนํ้าท�วมขังในบริเวณพื้นท่ี กองช�างคสล. ภายในบริเวณสํานักงาน เพื่อให�มีการระบายนํ้าอย�าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๕๙ เมตร ถนนและบ�านเรือนอาคารเทศบาลเมืองปากช�อง เปDนระบบ พร�อมท�อระบายนํ้า คสล. เส�นผ�า  -สามารถระบายนํ้าเสียออกศูนยOกลาง กว�าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร พร�อมบ�อพัก คสล. (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนเด)

แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง
งบประมาณและที่ผ9านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการก�อสร�างร้ัว คสล.  - เพื่อก�อสร�างร้ัว คสล. ให�ได�  - ก�อสร�างร้ัว คสล.ก�ออิฐบลjอค สูง 525,000 - - - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบและ กองช�างพัสดุกองช�าง มาตรฐานของเทศบาล ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ปลอดภัยในการดําเนินงาน(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ของเทศบาล6 โครงการก�อสร�างปรับปรุงสนาม  - เพื่อก�อสร�างปรับปรุงสนาม  - ก�อสร�างปรับปรุงสนามเด็กเล�น - 1,000,000 - - ๑ แห�ง  - สนามเด็กเล�นได�รับการพัฒนา กองช�างเด็กเล�นบริเวณสนามฟุตบอล เด็กเล�นตามมาตรฐานของ เปDนพื้น คสล.ปูแผ�นยางสังเคราะหO ให�มีคุณภาพมาตรฐานเทศบาลเมืองปากช�อง เทศบาล (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)7 โครงการสํารวจและออกแบบ  - เพื่อสํารวจและออกแบบ  - สํารวจและออกแบบหอชมเมือง - 2,175,000 - - ๑ คร้ัง  - เทศบาลได�แบบและราคา กองช�างหอชมเมืองเฉลิมพระเกียรติ หอชมเมืองเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ในการดําเนินการก�อสร�างเขาแคน8 โครงการก�อสร�างโรงจอด  - เพื่อก�อสร�างโรงจอดรถยนตO  -ก�อสร�างอาคารจอดรถยนตO กว�าง 1,440,000 - - - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบ กองช�างรถยนตO ๖ ล�อ เทศบาลเมือง ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ในการจอดรถของเทศบาลปากช�อง พื้นท่ีไม�น�อยกว�า ๑๙๒ ตารางเมตร9 โครงการก�อสร�างหอชมเมือง  - เพื่อเปDนการเทิดพระเกียรติ  -  ก�อสร�างหอชมเมือง คสล. - - - 120,000,000 ๑ แห�ง  - ประชาชนและนักท�องเท่ียว กองช�างเฉลิมพระเกียรติบริเวณเขาแคน พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ  สูง  ๘๔ เมตร ได�ชมความสวยงามของเมือง - เพื่อเปDนสถานท่ีสําหรับชม  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ปากช�องความสวยงามของเมืองปากช�องรวม ๙ โครงการ - - 6,063,100 4,723,100 348,100 120,348,100 - - -

แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง
งบประมาณและที่ผ9านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา  - เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ และ  - จัดอบรมให�ความรู� ด�านการ 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ๑ คร้ังต�อป,  - องคOกรชุมชนมีความรู� ความ กองสวัสดิการศักยภาพผู�นําชุมชน และ ประสบการณOในด�านต�างๆ แก� พัฒนาชุมชน และจัดศึกษาดูงาน เข�าใจในการพัฒนาชุมชน สังคมศึกษาดูงานแก�ผู�นําชุมชน ผู�นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน แก�ผู�นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และบทบาทหน�าท่ีของตนคณะกรรมการชุมชน อสม. อสม.กลุ�มแม�บ�าน กลุ�มสตรี และ  อสม.กลุ�มแม�บ�าน กลุ�มสตรี และ  - ชุมชนมีการต่ืนตัวต�อการกลุ�มแม�บ�าน กลุ�มสตรี และ ประชาชนในชุมชน ประชาชนภายเขตเทศบาล พัฒนามากข้ึนประชาชนในชุมชน เมืองปากช�อง2 โครงการศาสตรOและศิลปk  - เพื่อส�งเสริมให�ผู�นําชุมชน  - จัดอบรมให�ความรู�แก�ผู�นํา 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน  - ผู�นําชุมชนมีความรู� กองสวัสดิการในการพูดสําหรับผู�นําชุมชน ได�มีความรู�ความเข�าใจใน ชุมชนและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ๑ คร้ังต�อป, ความเข�าใจในการ สังคมการประชาสัมพันธOข�อมูลข�าวสาร ประชาสัมพันธOข�อมูลข�าวสารต�างๆภายในชุมชน ต�างๆภายในชุมชน - เพื่อให�การประชาสัมพันธOข�อมูล  - การประชาสัมพันธOข�อมูลข�าวสารต�างๆมีประสิทธิภาพ ข�าวสารต�างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน มากย่ิงข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-92-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก3 โครงการจัดอบรมผู�นําชุมชน  -เพื่อให�ผู�นําชุมชนมีโอกาส  - จัดฝVกอบรมสัมมนาและศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ คร้ังต�อป,  - ผู�นําชุมชนมีโอกาสแลก กองสวัสดิการแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว�างกัน ดูงานแก�ผู�นําชุมชน เพื่อ เปล่ียนเรียนรู�ระหว�างชุมชน สังคมกับส�วนราชการต�างๆของ อํานาจหน�าท่ี เพื่อรองรับภารกิจ กับส�วนราชการต�างๆเทศบาลเมืองปากช�อง ทุกภาคส�วนท่ีจะมอบหมายให�  - ชุมชนกับเทศบาลมีแนวทางรับผิดชอบดําเนินการบรรลุเปBา ในการพัฒนาท�องถ่ินร�วมกันหมาย เกิดประโยชนOสูงสุดต�อ เพื่อหาข�อยุติและลดความประชาชน ขัดแย�งในการแก�ไขป[ญหาต�างๆในชุมชน4 โครงการพัฒนาฐานข�อมูล  - เพื่อสํารวจข�อมูลความจําเปDน  - สํารวจและประมวลผลข�อมูล 250,000 250,000 250,000 250,000 ๑ คร้ังต�อป,  - สามารถนําไปใช�ประโยชนO กองสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล พื้นฐาน และข�อมูลด�านสวัสดิการ ความจําเปDนพื้นฐาน และข�อมูล ในการวางแผนแก�ไขป[ญหา สังคมเมืองปากช�อง สังคมของชุมชนในเขตเทศบาล ด�านสวัสดิการสังคมของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองปากช�อง ในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง ประชาชนได�อย�างท่ัวถึง - เพื่อส�งเสริมให�องคOกรชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดเก็บข�อมูลความจําเปDนพื้นฐาน
รวม ๔ โครงการ - - 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานการพาณิชย (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดซื้อท่ีดิน   - เพื่อจะได�มีท่ีดินในการก�อสร�าง   -จัดซื้อท่ีดินเพื่อก�อสร�างโรงฆ�าโค - 16,000,000 - - ๑ แห�ง  - มีโรงฆ�าโค กระบือแบบ กองเพื่อก�อสร�างโรงฆ�าโค  โรงฆ�าโค กระบือแบบมาตรฐาน กระบือ ภายในเขตเทศบาลโดยมี มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯกระบือ แบบมาตรฐาน   -เปDนการวางแผนและเตรียม เน้ือท่ีไม�น�อยกว�า ๔ ไร�การก�อนการก�อสร�าง

รวม ๑ โครงการ - - - 16,000,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองที่ดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป7าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว9า หน9วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการติดต้ังกล�องวงจรปMด  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ติดต้ังกล�องวงจรปMด (CCTV) เพิ่มจุด - 3,000,000 - - ๑๔ จุด  - เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองวิชาการฯ(CCTV) เทศบาลเมืองปากช�อง ปBองกันและดูแลรักษาความ พร�อมจอแสดงผลและอุปกรณOมาตรฐาน และทรัพยOสินของราชการ(เพิ่มจุด) ปลอดภัยให�แก�สถานท่ีราชการ เปDนราคารวมภาษีมูลค�าเพิ่ม และประชาชนในเขตเทศบาลเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เมืองปากช�องภายในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง

รวม ๑ โครงการ - - - 3,000,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปB  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช9อง

งบประมาณและที่ผ9านมา



๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

-96-



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการติดต้ังกล�องวงจรป�ด  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ติดต้ังกล�องวงจรป�ด (CCTV) 300,000 - - - 1 แห.ง  - เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองวิชาการฯCCTV ชุมชนบ�านน�อยทุ.งสว.าง ป5องกันและดูแลรักษาความ ชุมชนบ�านน�อยทุ.งสว.าง และทรัพย8สินของประชาชน(แผนชุมชนบ�านน�อยทุ.งสว.าง) ปลอดภัยให�แก.ประชาขนในชุมชน ในชุมชนมากย่ังข้ึน

รวม ๑ โครงการ - - 300,000 - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง 714,000 - - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ซอยราชประชา ๑ อย.างเปEนระบบ ๐.๓๐ เมตร ยาวรวมสองข�าง ๓๖๐.๐๐ อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัย(แผนชุมชนราชประชา) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)2 โครงการก.อสร�างขยายถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างขยายถนน คสล.  - ก.อสร�างขยายถนน คสล. กว�าง 1.00 290,000 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างหน�าพัสดุกองช.าง ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล เมตร - 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนวัดจันทึก) ความยาวรวมไม.น�อยกว.า 240.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)3 โครงการก.อสร�างถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.ความกว�าง ๕.๖๐ 340,000 - - - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล. ถนนเทศบาล ๙ มาตราฐานของเทศบาล เมตร ความยาว๕๙.๐๐เมตร และปลอดภัยในการใช�รถทางเข�าหนองกะจะ ความหนา ๐.๒๕ เมตร รวมพื้นท่ี ใช�ถนน(แยกถนนมิตรภาพ ไม.น�อยกว.า ๓๓๐.๔๐ ตารางเมตร ถึงเขตทางรถไฟ) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน8เกาะ  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8เกาะกลาง  - ก.อสร�างปรับปรุงภูมิทัศน8 บริเวณ 164,000  -  -  - ๑ แห.ง เกาะกลางถนนมีความสวยงาม กองช.างกลางถนนต้ังแต.วงเวียนไฟกวาง ให�มีความสวยงาม เกาะกลางถนนมิตรภาพ ท้ัง ๒ ฝSTง และดูเปEนระเบียบเรียบร�อยถึงหน�าธนาคารกสิกรไทย ท้ัง ๒ ฝSTง พร�อมตัดแต.ง (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-98-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการขุดลอกคลอง  - เพื่อเพิ่มทางเดินนํ้า  - ขุดลอกคลองขนานทางรถไฟจากวัด 950,000  -  -  - ๑ แห.ง  - สามารถป5องกันนํ้าท.วม กองช.างทําความสะอาดคลอง  - เพื่อป5องกันโรคระบาด คีรีวันต8ถึงบล็อคทางเข�าไฮแลนด8 บ�านเรือนหรืออาคารใกล�เคียงขนานทางรถไฟ  ท่ีเกิดจากนํ้าท.วม กว�าง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร  - สามารถระบายนํ้าท่ีมาจาก(ต.อจากวัดวัดคีรีวันต8 ถึงท.อลอด ถึง 0.70 เมตร ระยะทางประมาณ คลองอุบากันต8ในฤดูฝนตกได�ถนนปากช.อง - ลําสมพุง) 2,260.00 เมตร และขุดลอกคลองขนานทางรถไฟจากบล็อคทางเข�าไฮแลนด8ถึงท.อลอดถนนปากช.อง - ลําสมพุงกว�าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ915.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)6 โครงการก.อสร�างปรับปรุงวงเวียน  - เพื่อก.อสร�างปรับปรุงวงเวียน  - ก.อสร�างปรับปรุงภูมิทัศน8โดยรอบ 500,000  -  -  - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างทางข้ึนถนนเทศบาล ๑๙ ตามรูปแบบของเทศบาล วงเวียนพร�อมรูปปSZนประติมากรรม และปลอดภัยในการใช�รถและระบบไฟส.องสว.าง ใช�ถนน(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงถนนผิวจราจร  - ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลฟSลท8 1,254,240  -  -  - ๑ แห.ง ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างลาดยางแอลฟSลท8ติกคอนกรีต แอลฟSลท8ติกคอนกรีตให�ได� ติกคอนกรีต กว�าง ๖.๐๐ เมตร และปลอดภัยในการใช�รถหมู.บ�านพิมผกา สายเมน ๒ มาตราฐานของเทศบาล ยาว ๕๗๓.๐๐ เมตร ใช�ถนน(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล - ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายเมน ๑ 1,919,760 ๑ แห.ง ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล.หมู.บ�านพิมผกาถนนพิมผกา ให�ได�มาตราฐานของเทศบาล  กว�าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และปลอดภัยในการใช�รถสายเมน ๑ ต.อจากถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนผิวจราจร พร�อมรางระบายนํ้าตัววี ท้ัง ๒ ข�าง ใช�ถนนส่ีแยก รร.กีรติ และปรับปรุงถนน  แอลฟSลท8ติกคอนกรีตให�ได� ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงผิวจราจรแอลฟSลท8ติกคอนกรีต มาตราฐานของเทศบาล ถนนผิวจราจร ลาดยางแอลฟSลท8ติกคอนกรีตถนนพิมผกา สายเมน ๓ (ด�านหลัง สายเมน ๓ กว�าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๔.๐๐สนามฟุตบอลล้ิมพงษ8หลี) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงถนนผิวจราจร  - ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลฟSลท8 568,800 ๑ แห.ง ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างลาดยางแอลฟSลท8ติกคอนกรีต แอลฟSลท8ติกคอนกรีตให�ได� ติกคอนกรีต .กว�าง ๕.๕๐ เมตร และปลอดภัยในการใช�รถหมู.บ�านพิมผกา สายซอยเช่ือม มาตราฐานของเทศบาล ยาวรวม ๓๑๖.๐๐ เมตร ใช�ถนนถนน พิมผกาสายเมน ๒ และ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)สายเมน ๓10 โครงการขุดลอกคลองทําความ  - เพื่อกําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล  - ขุดลอกทําความสะอาดคลองคอนกรีต 163,000 - - - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�ใช�นํ้าท่ีสะอาดข้ึน กองช.างสะอาดคลองอุบากันต8 (ช.วงคลอง และเป�ดทางนํ้าให�ไหล ความยาวประมาณ ๑,๓๕๕.๐๐ เมตร  - สามารถป5องกันนํ้าเอ.อล�นท.วมคอนกรีต ต้ังแต.ทางรถไฟถึง อย.างสะดวก พร�อมกําจัดส่ิงปฏิกูลและเศษวัชพืช บ�านเรือนและอาคารใกล�เคียงบ.อสูบตรอกแดง) ความหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ - ๐.๓๐ เมตร(แผนชุมชนตรอกแดง) รวมปริมาณงานขุดลอกไม.น�อยกว.า๑,๐๖๗.๐๐ ลูกบาศก8เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก11 โครงการจ�างเหมาดูแลเกาะกลาง  - เพื่อให�มีการดูแลเกาะกลาง  - จ�างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ 538,800 538,800 538,800 538,800 ๑๔ เกาะ  - เกาะกลางถนนมีความ กองช.างถนนมิตรภาพ จํานวน ๑๔ เกาะ ภายในเขตเทศบาลให�มีความ จํานวน ๑๔ เกาะ ในเขตเทศบาลเมือง สวยงามเปEนระเบียบเรียบร�อยในเขตเทศบาลเมืองปากช.อง เรียบร�อย ปากช.อง เดือนละ ๔๔,๙๐๐ บาท(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)12 โครงการขุดลอกคลองทําความ  - เพื่อกําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล  - ขุดลอกทําความสะอาดและแต.งคัน 254,000 - - - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�ใช�นํ้าท่ีสะอาดข้ึน กองช.างสะอาดคลองอุบากันต8 (ช.วงคลอง และเป�ดทางนํ้าให�ไหล คลอง ความยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร  - สามารถป5องกันนํ้าเอ.อล�นท.วมดิน ต้ังแต.สะพานหมู.บ�านธารนุกูล อย.างสะดวก พร�อมกําจัดส่ิงปฏิกูลและเศษวัชพืช บ�านเรือนและอาคารใกล�เคียงถึงทางรถไฟ) ความหนาเฉล่ีย ๐.๕ - ๑.๐๐ เมตรรวมปริมาณงานขุดลอกไม.น�อยกว.า๑,๑๓๑.๐๐ ลูกบาศก8เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)13 โครงการก.อสร�างถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง ๕.๐๐ เมตร 110,000 - - - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล.ถนนเทศบาล ๒๖ ซอย ๔ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนแยก ๑ ข�างบ�านเลขท่ี ๒๙/๒ รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)14 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง ๕.๐๐ เมตร 390,000 - - - ๑ แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างก.อนถึงโรงงานแหนมอลิสา ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนขวามือ แยก ๑ ก.อนถึงฟาร8มไก. รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก15 โครงการจ�างเหมาดูแลรักษาพื้นท่ี  - เพื่อบํารุงรักษาสวนสาธารณะ  - จ�างเหมา ดูแลรักษา ตัดแต.งต�นไม� 960,000 960,000 960,000 960,000 ๑ แห.ง  -ประชาชนมีสวนสาธารณะ กองช.างโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล พรวนดิน สวนหย.อมพื้นท่ีเขาแคนและพื้นท่ี ท่ีได�มาตรฐานไช�บริการลาดชันโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคนพร�อมดูแลงานระบบรดนํ้าต�นไม�และงานรักษาความสะอาด กําจัดวัชพืช ในพื้นท่ีสวนสาธารณะเขาแคนท้ังหมด16 โครงการก.อสร�างกําแพงกันดิน  - เพื่อป5องกันการกัดเซาะชายฝSTง  - ก.อสร�างกําแพงกันดินหินใหญ.เรียง - 1,150,000 - - 1 แห.ง  - ริมฝSTงลําตะคองไม.เกิดการ กองช.างป5องกันการกัดเซาะชายฝSTง ลําตะคอง ยาว 70.00 เมตร และฝายหินใหญ. พังทลายจากการกัดเซาะของลําตะคอง (แผนชุมชนประปา) เรียงยาว 15.00 ม. พร�อมถมดิน สายนํ้าในลําตะลองปรับพื้นท่ี 1,900.00 ลูกบาศก8เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)17 โครงการก.อสร�างบันไดท.านํ้า  - เพื่อก.อสร�างบันไดท.านํ้าชุมชน  - ก.อสร�างบันไดท.านํ้า คสล.ขนาดกว�าง - 300,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนมีบันไดท.านํ้าข้ึนลง กองช.างชุมชนตรอกแดง ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๓.๐๐ เมตร จํานวน ๑ แห.ง ลําตะคองได�สะดวกมากข้ึน(แผนชุมชนตรอกแดง) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,995,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�าง 19.60 เมตร  หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 1 0.05 เมตร ความยาว 1,170.00 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 22,932.00ตารางเมตร พร�อมตีเส�นจราจร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,940,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย ๑6.50 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 2 0.05 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 19,800.00ตารางเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)20 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,669,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.60 เมตร  หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 3 0.05 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตรหรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 23,520.00ตารางเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-103-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,993,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.60  เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 4 0.05 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 21,560.00ตารางเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,927,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.40 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 5 0.05 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตรหรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 21,340.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,136,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.40 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช.วงท่ี 6 0.05 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๑๙,40๐.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-104-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 8,474,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.00 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร(คู.ขนานด�านทิศเหนือ) ช.วงท่ี 1  หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 20,000.00 ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 128 บ.อ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)25 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 9,044,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.00 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร(คู.ขนานด�านทิศเหนือ) ช.วงท่ี 2 หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 20,000.00ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 88 บ.อ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-105-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 7,538,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 9.00 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,000.00  เมตร(คู.ขนานด�านทิศเหนือ) ช.วงท่ี 3 หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 18,000.00ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 59 บ.อ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 4,722,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 8.00 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 1,375 เมตร(คู.ขนานด�านทิศเหนือ) ช.วงท่ี 4 หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 11,000ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 49 บ.อ และซ.อมแซมผิวจราจรท่ีชํารุด(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

เทศบาลเมืองปากช)อง
งบประมาณและที่ผ)านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-106-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 8,673,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.50 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว  2,000.00 เมตร(คู.ขนานด�านทิศใต�) ช.วงท่ี 1 หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 21,000.00 ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 17 บ.อ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก  - 8,959,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.าง29 แอสฟSลท8ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 9.00 เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,370.00 เมตร(คู.ขนานด�านทิศใต�) ช.วงท่ี 3 หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 21,830.00ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ.อพักเดิม จํานวน 43 บ.อ และซ.อมแซมผิวจราจรท่ีชํารุด (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)30 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้าให�ได�  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด 1,230,000 - - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างพร�อมบ.อพัก คสล.ถนนเทศบาล 6 มาตรฐานของเทศบาล เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยซอยข�างโรงกรองนํ้า (ฝSTงขวา) บ.อพัก คสล.ยาวรวม ๒๗๖.00 เมตร(ชุมชนราชประชา) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-107-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก31 โครงการก.อสร�างถนน คสล. ถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00 เมตร - - 1,580,000 - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างเทศบาล 5 จากถนนมิตรภาพถึง  มาตรฐานของเทศบาล หนา 0.15 เมตร ยาว 388.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนทางรถไฟ  (ชุมชนราชประชา) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 2,328  ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)32 โครงการก.อสร�างถนน คสล. ถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00 เมตร - - 1,446,000 - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างเทศบาล 5 จากทางรถไฟถึงสุด  มาตรฐานของเทศบาล หนา 0.15 เมตร ยาว 356.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนเขตเทศบาล (ชุมชนราชประชา) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 2,136 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)33 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 8.00 - - 540,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล ๕ บริเวณเขต  มาตรฐานของเทศบาล 11.50 เมตร ยาว 80  เมตร หนา และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนรถไฟท้ัง 2 ข�าง 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า(ชุมชนราชประชา) 755.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)34 โครงการก.อสร�างถนน คสล. พร�อม  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง - 1,763,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า ถนนเทศบาล ๙ มาตรฐานของเทศบาล ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ในการใช�รถใช�ถนน(หนองกะจะ) แยก ๖ ซ�ายมือ  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) อย.างเปEนระบบ ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร�อมท.อระบายนํ้า อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยคสล. เส�นผ.าศูนย8กลาง ๐,๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-108-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก35 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.า - 1,888,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. พร�อมบ.อพัก คสล. อย.างเปEนระบบ ศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อม บ.อพัก อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยถนนเทศบาล 9 ซอย 1 จากแยก คสล. ยาวรวม 396.00 เมตรถนนปากช.อง-ซับสนุ.น ถึงแยก 3 (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)(แผนชุมชนวัดเทพสถิต)36 โครงการก.อสร�างถนน  คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 6.00 เมตร - 2,767,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแยกปากช.อง - ซับสนุ.นไปบ�าน  มาตรฐานของเทศบาล ความยาว 592.00 เมตร หนา 0.15 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนหนองกะโตวาต.อจากของเดิม เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 3,552.00(ชุมชนวัดเทพสถิต) ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)37 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 เมตร 689,000 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างจากข�างร�านตาทําปลาเผาถึง มาตรฐานของเทศบาล ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15  เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนถนนเทศบาล 9 ซอย 1 หลังวัด รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,180 ตารางเมตรเทพสถิต (ชุมชนวัดเทพสถิต) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก38 โครงการก.อสร�างถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.ขนาดกว�าง 5.00- 964,000 - - - 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างซอยหนองกะจะ ๑ (จากทางแยก มาตรฐานของเทศบาล 6.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนถึงถนนปากช.อง-ซับสนุ.น) 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) 1,710.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)39 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.ขนาดกว�าง 640,000 - - - 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างทางแยกขวาซอยหนองกะจะ ๑ มาตรฐานของเทศบาล 4.50 เมตร ยาว 248.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(จากบ�านเลขท่ี 30 จนถึงสุดซอย) หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) 1,116.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)40 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.ขนาดกว�าง 102,000 - - - 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างซอยสามัคคี ๓ หนองกะจะ ๑ มาตรฐานของเทศบาล 3.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(จากทางแยกถึงสุดซอย) หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) 171.50 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก41 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 1,050,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยหนองกะจะ ฝSTงขวา (ช.วงท่ี ๒) ๒๐๐.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางเดินเท�า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) คสล.ขนาดกว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาว(sta๐+๑๘๐-sta๐+๓๘๐) ๑๖๖.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า๑๔๙.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)42 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 900,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยหนองกะจะ ฝSTงขวา (ช.วงท่ี ๓) ๑๕๐.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางเดินเท�า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) คสล.ขนาดกว�าง ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร ยาว(sta๐+๓๘๐-sta๐+๕๓๐) ๑๔๐.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก43 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 980,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยหนองกะจะ ฝSTงขวา (ช.วงท่ี ๔) ๑๘๐.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางเดินเท�า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) คสล.ขนาดกว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาว(sta๐+๕๓๐-sta๐+๗๑๐) ๑๕๘.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)44 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 1,150,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยหนองกะจะ ฝSTงขวา (ช.วงท่ี ๕) ๒๐๕.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางเดินเท�า(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) คสล.ขนาดกว�าง ๐.๙๐-๑.๐๐ เมตร ยาว(sta๐+๗๑๐-sta๐+๙๑๕) ๑๙๕.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก45 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 550,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ความยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัย(ต.อจากของเดิม) ฝSTงซ�ายบริเวณ บ.อพัก ๘๐.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางทางแยกสะพานหนองกะจะ เดินเท�า คสล.ขนาดกว�าง ๐.๙๐-๑.๐๐(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๗๑.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)46 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  - 820,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.พร�อมทางเท�า ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ๐.๖๐ เมตร พร�อมบ.อพัก ความยาวรวม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยหน�าบ�านเลขท่ี๑๘/๔ ถึงสะพาน บ.อพัก ๑๔๑.๐๐ เมตร และก.อสร�างทางหนองกะจะ เดินเท�า คสล.ขนาดกว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐(แผนชุมชนหนองกะจะ ๑) เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก47 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�มาตรฐาน  - ก.อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง - 2,847,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างพร�อมรางระบายนํ้า ของเทศบาล ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ในการใช�รถใช�ถนนถนนหนองกะจะแยกบ�านกะโตวา  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นท่ีเทคอนกรีต  - สามารถระบายนํ้าเสียออกอย.างเปEนระบบ ไม.น�อยกว.า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัยพร�อมก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)48 โครงการก.อสร�างหลังคาโครงเหล็ก   - เพื่อให�มีหลักคาป5องกันแดด  - ก.อสร�างหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว�าง - 2,070,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างบริเวณหน�าศาลเจ�าพ.อรูปสวย และฝนแก.ประชาชนท่ีสัญจร ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕,๐๐ เมตร สบายในการสัญจรไปมาถึงร�านรัตนเฟอร8นิเจอร8 ไปมาหน�าศาลเจ�าพ.อรูปสวย พร�อมหลังคาเมทัลชีท รวมพื้นท่ี ท้ังในยามมีแสงอาทิตย8(แผนชุมชนเมืองปากช.อง) ไม.น�อยกว.า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีฝนตก(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)49 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�มาตรฐาน  - ก.อสร�างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก 629,000 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต ของเทศบาล คอนกรีต กว�าง ๕.๐0 เมตร ยาว ๓๐๕.00 ในการใช�รถใช�ถนนถนนเทศบาล ๒๙ เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี(แผนชุมชนคุรุสามัคคี) ไม.น�อยกว.า ๑,๕๒๕.00 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก50 โครงการก.อสร�างปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก.สอร�างปรับปรุงถนน คสล. 6,000,000 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างมิตรภาพบริเวณส่ีแยก มาตรฐานของเทศบาล ขนาดกว�าง ๑๖.๔๐ เมตร ในการใช�รถใช�ถนนสะดวกสบายมินิมาร8ท ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร (แผนชุมชนเมืองปากช.อง) หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๕,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)51 โครงการก.อสร�างถนนแอสฟSลท8ติก  - เพื่อก.อสร�างปรับปรุงถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนนแอสฟSลท8ติก กว�าง 4.00 - 400,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคอนกรีตถนนเทศบาล 16 ซอย 1 มาตรฐานของเทศบาล เมตร ยาว 270.00 เมตร รวมพื้นท่ี และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนสะพานดํา) ไม.น�อยกว.า  1,080  ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)52 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง ๖.๐๐ เมตร - 960,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล ๑๖ (ช.วงแยกถนน มาตรฐานของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ในการใช�รถใช�ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๖ ถึงสะพานขาว) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง(แผนชุมชนประชานุสรณ8) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)53 โครงการขยายผิวจราจร  - เพื่อขยายผิวจราจรให�ได�  - ก.อสร�างขยายผิวจราจร กว�าง ๑.๐๐ - 950,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล ๑๒ มาตรฐานเทศบาล เมตร ความยาวท้ัง๒ข�าง รวม ๕๕๐.๐๐ ในการใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชน บขส.เก.า) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก54 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง - 215,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเช่ือมระหว.างถนน อย.างเปEนระบบ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยเทศบาล ๑๐ กับเทศบาล ๑๒ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)(แผนชุมชน บขส.เก.า)55 โครงการก.อสร�างถนน คสล. ซอย  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 3.50  - 250,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างประภาส 1 แยกขวามือ ข�างบ�าน มาตรฐานของเทศบาล เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนเลขท่ี 14 101.00 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า(แผนชุมชนปางแก) 353.50  ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)56 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง - 750,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ อย.างเปEนระบบ ๐,๓๐ เมตร ยาวท้ังสองข�าง รวม ๓๐๐ อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัย(ท้ัง ๒ ข�าง) (แผนชุมชนปางแก) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)57 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง - 750,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ อย.างเปEนระบบ ๐,๓๐ เมตร ยาวท้ังสองข�าง รวม ๓๐๐ อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัย(ท้ัง ๒ ข�าง) (แผนชุมชนปางแก) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก58 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 เมตร  - 1,630,800 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล 2 แยกขวามือ มาตรฐานของเทศบาล  ยาวรวม 540.00 เมตร หนา 0.15 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนท่ี 2,4,5 (ชุมชนปางแก) เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 2,160.00ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)59 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 เมตร  - 604,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล 2 แยกขวามือท่ี 5 มาตรฐานของเทศบาล หนา 0.15 เมตร ความยาว 200.00 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ชุมชนปางแก) เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 800.00ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)60 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 เมตร  - 453,000  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล 2 แยกขวามือท่ี 2 มาตรฐานของเทศบาล หนา 0.15 เมตร ความยาว 150.00 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ชุมชนปางแก) เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 600.00ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-117-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก61 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส�น 1,840,000 - - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเทศบาล 3 ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อมบ.อพัก อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยช.วงจากถนนมิตรภาพถึงแยก คสล. ความยาวรวม 368.00 เมตรถนนเทศบาล 3 ซอย 4 (ฝSTงซ�าย) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)(ชุมชนปางแก)62 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส�น - 1,650,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. พร�อมบ.อพัก คสล. ถนน ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อมบ.อพัก อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยเทศบาล 3 ช.วงจากถนน คสล. ความยาวรวม 330.00 เมตรเทศบาล 3 ซอย 4 ถึงเขตรถไฟ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)(ชุมชนปางแก)63 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้าให�ได�  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. - 1,050,000 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างพร�อมบ.อพัก คสล.ถนนเทศบาล 3 มาตรฐานของเทศบาล เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยจากถนนเทศบาล 3 ซอย 2 บ.อพัก คสล. ยาวรวม 210.00 เมตรถึงถนนมิตรภาพ (ชุมชนปางแก) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-118-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก64 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด  -  - 3,220,000 3,220,000 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล.ถนนเทศบาล 3 ช.วงจาก ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60  เมตร พร�อม อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยถนนมิตรภาพถึงเขตรถไฟฝSTงซ�าย บ.อพัก คสล. ความยาวรวม 698.00(ชุมชนปางแก) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)65 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.า - - 5,427,000 5,427,000 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเทศบาล 4 (ธนากร) อย.างเปEนระบบ ศูนย8กลาง 0.60 เมตร พร�อมบ.อพัก อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยช.วงจากถนนมิตรภาพถึงสะพาน คสล. ความยาวรวมท้ังสองข�าง ข�ามคลอง (ชุมชนปางแก) 1,156.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)66 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้าให�มี  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. - - 8,000,000 8,000,000 1 แห.ง  - สามารถระบายนํ้าเสียออก กองช.างคสล.เส�นผ.าศูนย8กลาง 1.20 เมตร การระบายนํ้าอย.างเปEนระบบ เส�นผ.าศูนย8กลาง 1.20 เมตร และ จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัยและบ.อพัก คสล. พร�อมคันหิน บ.อพัก คสล. พร�อมคันหินทางเท�า  - ประชาชนได�รับความสะดวก ทางเท�า ถนนมิตรภาพด�านทิศใต� ยาวประมาณ 925  เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนจากถนนเทศบาล 10 ถึงคลอง (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)อุบากันต8 (ชุมชนปางแก)

งบประมาณและที่ผ)านมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก67 โครงการก.อสร�างถนน คสล. ถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร - 911,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างพิมพาราม ซอย 9 แยกซ�ายมือ มาตรฐานของเทศบาล ยาว 237.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ชุมชนมอดินแดง) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,185 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)68 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. - 799,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล. ถนนพิมพาราม ซอย 12 อย.างเปEนระบบ ยาว 158.00 เมตร ความยาวรวม และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนท้ังสองข�าง (ชุมชนมอดินแดง) ท้ังสองข�าง ๓๑๖.๐๐ เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)69 โครงการก.อสร�างถนน คสล.พร�อม  -เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร 926,000  -  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า ถนนพิมพาราม มาตรฐานของเทศบาล ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนซอย 5 แยก 4 ขวามือ รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 681.00 ตาราง(ชุมชนมอดินแดง) เมตร พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 139.00เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-120-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก70 โครงการก.อสร�างถนน คสล.พร�อม  -เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 เมตร 975,000  -  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า ถนนพิมพาราม มาตรฐานของเทศบาล ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนซอย 3 แยก 1 ขวามือ รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 644.00 ตาราง(ชุมชนมอดินแดง) เมตร พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 165.00เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)71 โครงการก.อสร�างถนน คสล. พร�อม  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 5.00 เมตร - 1,726,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า ถนนหลังโรงเรียน มาตรฐานของเทศบาล  ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนเทศบาล 1  (บ�านหนองสาหร.าย) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,015.00 ตาราง(ชุมชนวัดจันทึก) เมตร พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร ยาวรวม 205.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)72 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00 เมตร - 560,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างข�างร�านรับซื้อของเก.า - ซื้อเหล็ก  มาตรฐานของเทศบาล ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ชุมชนตรอกสุเหร.า) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 920.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-121-

งบประมาณและที่ผ)านมา
เทศบาลเมืองปากช)องแผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก73 โครงการก.อสร�างถนน คสล.พร�อม  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 4.00 เมตร  - 700,000  -  - 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า  ซอยถนอมศิษย8 มาตรฐานของเทศบาล ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนแยกซ�ายมือ ปากซอย  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 389.00 ตาราง  - สามารถระบายนํ้าเสียออกบ�านเลขท่ี 67/1 อย.างเปEนระบบ เมตร พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัย(ชุมชนศาลเจ�าแม.กวนอิม) เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร และบ.อพัก ความยาวรวม 100.00 เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)74 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 3.80 เมตร  - 1,687,000  -  - 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างพร�อมท.อระบายนํ้า มาตรฐานของเทศบาล ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนถนนปากช.อง- ลําสมพุง  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 840.00 ตาราง  - สามารถระบายนํ้าเสียออก(ข�างโรงฆ.าสัตว8เทศบาลเมือง อย.างเปEนระบบ เมตร พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. ขนาด จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัยปากช.อง) เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร ความยาว(ชุมชนศาลเจ�าแม.กวนอิม) รวม 224.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)75 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างรางระบายนํ้าให�มี  - ก.อสร�างรางระบายนํ้าขนาด 0.30 - 1,408,000 - - 1 แห.ง  - สามารถระบายนํ้าเสียออก กองช.างถนนบ�านท.ามะนาว การระบายนํ้าอย.างเปEนระบบ เมตร  ความยาวรวม  559.00 เมตร จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัย(แผนชุมชนท.ามะนาว) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-122-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก76 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.า - 280,000 - - 1 แห.ง  - สามารถระบายนํ้าเสียออก กองช.างเส�นผ.าศูนย8กลาง 1.00 เมตร พร�อม ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ศูนย8กลาง 1.00 เมตร พร�อมบ.อพัก จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัยบ.อพัก คสล.(ถนนเทศบาล 43) คสล. ยาวรวม 15.00  เมตร(ชุมชนบ�านน�อยทุ.งสว.าง)  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)77 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง - 944,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างพร�อมรางระบายนํ้า คสล. มาตรฐานของเทศบาล ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ในการใช�รถใช�ถนนถนนเทศบาล ๓๙ แยก ๓ ด�านซ�าย  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า ๑๖๖.๐๐ เมตร พร�อมรางระบายนํ้า  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน(แผนชุมชนท.าเล่ือนสามัคคี) อย.างเปEนระบบ คสล. กว�าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)78 โครงการก.อสร�างถนนพร�อมท.อ  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนนกว�าง  4.50  เมตร ยาว 723,500 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างระบายนํ้า  ถนนซอยท.าเล่ือน 2 มาตรฐานของเทศบาล 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนแยก 5  ด�านซ�าย  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า พื้นท่ีเทคอนกรีตไม.น�อยกว.า 572.00  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน(ชุมชนท.าเล่ือนสามัคคี) อย.างเปEนระบบ ตารางเมตร พร�อมท.อระบายนํ้าขนาด อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยเส�นผ.าศูนย8กลาง 0.60 เมตร และบ.อพัก คสล.ยาวรวม 138.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-123-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก79 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง - 1,163,800 - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนท.าเล่ือน ๑ เช่ือม อย.างเปEนระบบ ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๖.๐๐ เมตร อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยระหว.างท.าเล่ือน ๒ แยก ๓ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)ท้ัง ๒ ด�าน(แผนชุมชนท.าเล่ือนสามัคคี)80 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 5.00 เมตร - 721,500 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างบ�านไร. - หนองสาหร.าย หลังวัด มาตรฐานของเทศบาล ความยาว 222.00 เมตร  หนา 0.15 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนหนองสาหร.าย แยกซ�ายมือ เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,110.00(แผนชุมชนหนองสาหร.าย) ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)81 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร - 220,000 - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนบ�านไร.ข�างบ�านเลขท่ี 53/24 มาตรฐานของเทศบาล ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ชุมชนหนองสาหร.าย) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 315.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)82 โครงการก.อสร�างถนน คสล. ในวัด  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 5.00 เมตร  - 484,250  -  - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างหนองสาหร.ายเช่ือมถนนด�านหลัง มาตรฐานของเทศบาล ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนบ�านเอ้ืออาทร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 745.00 ตาราง(ชุมชนหนองสาหร.าย) เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-124-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก83 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างรางระบายนํ้าให�ได�  -ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. กว�าง  - 1,121,000  -  - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ถนนเทศบาล 38 มาตรฐานของเทศบาล 0.30 เมตร ยาวรวมสองข�าง อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยซอยสามัคคี 3 แยก 2 445.00 เมตร(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)84 โครงการก.อสร�างถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล.กว�าง 5.00 เมตร 417,000 - - - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างพร�อมท.อระบายนํ้า ซอยสามัคคี มาตรฐานของเทศบาล ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน ตรงข�ามบ�านเลขท่ี 4/1  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้าให�ได� รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 200.00 ตาราง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) มาตรฐานของเทศบาล เมตร พร�อมท.อระบายนํ้าเส�นผ.าศูนย8กลาง อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัย0.60 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)85 โครงการก.อสร�างปรับปรุงระบบ  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างปรับปรุงระบบระบายนํ้า  -  - 500,000 - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างระบายนํ้าคลองดาดคอนกรีต อย.างเปEนระบบ คลองดาดคอนกรีตขนานทางรถไฟ อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.อาศัยขนานทางรถไฟ เปEนงานดาดคอนกรีต ขนาดกว�าง4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตรลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:1(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก86 โครงการปรับปรุงท.อรวบรวมนํ้าเสีย  - เพื่อปรับปรุงระบบรวบรวม  - ปรับปรุงวางท.อระบายนํ้า คสล.ขนาด - - 3,680,000 - 1 แห.ง  - ทําให�ระบบรวบรวมและ กองช.างบริเวณถนนมิตรภาพฝSTงตรงข�าม นํ้าเสียให�ได�มาตรฐาน 0.80 เมตร ยาวไม.น�อยกว.า 400.00 บําบัดนํ้าเสียสามารถใช�งาน สุขาภิบาลโรงงานทอกระสอบปากช.อง ของเทศบาล เมตร (รวมบ.อพัก) ผิวทางแอสฟSลท8ติก ได�อย.างมีประสิทธิภาพคอนกรีต กว�างเฉล่ีย 4.00 เมตร  - ทําให�ประชาชนสามารถหรือ รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,600.00 ใช�ถนนสัญจรได�สะดวกตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)87 โครงการก.อสร�างท.อระบายนํ้า  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.  - ก.อสร�างท.อระบายนํ้า คสล.เส�นผ.าศูนย8 - - 4,150,000 - 1 แห.ง  - สามารถระบายนํ้าเสียออกจาก กองช.างพร�อมบ.อพัก คันหิน ทางเท�า ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล กลาง 1.00 เมตร ยาว 509.00 เมตร บ�านเรือนและท่ีอยู.อาศัยถนนมิตรภาพ ต.อจากของเดิม (หักบ.อพัก) บ.อพัก คสล.จํานวน 58 บ.อ(หน�าวัดปางแกถึงโรงเรียนปางแก) คันหินรางพื้น ยาว 398.00 เมตรทางเท�าคอนกรีตบล็อค กว�าง 2.65 เมตรยาว 362.00 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า959.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-126-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก88 โครงการดาดคอนกรีตคลองส.งนํ้า  - เพื่อการระบายนํ้าท่ีดีและ  - ก.อสร�างดาดคอนกรีตคอลงส.งนํ้า - - 34,735,000 - 1 แห.ง  - การระบายนํ้าท่ีดีและเปEน กองช.างขนานทางรถไฟ พร�อมกําแพง ป5องกันการพังทลายของตล่ิง ความยาว 1,450.00 เมตร กําแพง ผนังกันนํ้าท.วมกันหินต.อจากของเดิม กันหิน คสล. สูง 1.00 เมตร พร�อมหินเรียงยาแนว หนา 0.20 เมตร ท้ัง2 ข�าง ความยาวรวม 2,880.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)89 โครงการก.อสร�างถนน คสล. เช่ือม  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง - - 2,100,000 - 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างจากถนนเทศบาล 9 ในแนว มาตรฐานของเทศบาล 6.00 เมตร ยาว 271.00 เมตร ในการใช�รถใช�ถนนเลียบขนานทางรถไฟ ไปบรรจบ หรือรวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 1,721.00ถนนทางหลวงหมายเลข 2 ตารางเมตร ตอน ก.ม. 169+200 (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)90 โครงการก.อสร�างกําแพงกันดิน  - เพื่อการระบายนํ้าท่ีดีและ  - ก.อสร�างกําแพงคันดิน คสล. สูง 1.00 - - 29,332,000 - 1 แห.ง  - การระบายนํ้าท่ีดีและเปEน กองช.างคลองส.งนํ้าขนานทางรถไฟ ป5องกันการพังทลายของตล่ิง เมตร พร�อมหินเรียงยาแนว หนา 0.20 ผนังกันนํ้าท.วมช.วงท่ี 1 เมตร ท้ัง2ข�าง ความยาวรวม 3,120.00 เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก91 โครงการก.อสร�างถนนผิวจราจร  - เพื่อก.อสร�างถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนนผิวจราจร คสล. กว�าง - - - 9,300,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล. ภายในหมู.บ�านพิมพ8ผกา มาตรฐานของเทศบาล 07.00 เมตร ยาว 1,437.00 เมตร ในการใช�รถใช�ถนนหนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 10,059.00 ตารางเมตร และวางท.อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส�นผ.าศูนย8กลาง0.80 เมตร พร�อมบ.อพัก ยาว 660.00เมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)92 โครงการก.อสร�างถนน คสล.พร�อม  - เพื่อก.อสร�างปรับปรุงถนนให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00 เมตร - - - 21,000,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างท.อระบายนํ้า คสล.พร�อมบ.อพัก มาตรฐานของเทศบาล หนา 0.20 เมตร ยาว 1,654.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนคสล.ถนนเลียบทางรถไฟจากถนน  - เพื่อก.อสร�างท.อระบายนํ้าให�มี รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 9,924.00  ตาราง  - สามารถระบายนํ้าเสียออกคุรุสามัคคี ซอย 5 ถึงซอยไทยเสรี การระบายนํ้าอย.างเปEนระบบ เมตร  พร�อมท.อระบายนํ้า คสล. เส�นผ.า จากบ�านเรือน อาคารท่ีอยู.อาศัย(คุรุสามัคคี) ศูนย8กลาง 0.60 เมตร บ.อพัก คสล.และคันหินทางเท�า (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช)อง

งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก93 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อปรับปรุงให�ได�มาตรฐาน  -ก.อสร�างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8ติก - - - 61,479,000 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีตถนนคู.ขนาน ของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 9.00 เมตร ยาวรวม และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนมิตรภาพ(ท้ัง2 ฝSTง) ในเขตเทศบาล สองฝSTง 13,800 เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 124200 ตารางเมตร พร�อมร้ือผิวจราจรเดิม (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)94 โครงการก.อสร�างถนนคู.ขนาน  - เพื่อรองรับปริมาณการจราจร  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 10.50  -  - - 9,349,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างมิตรภาพจากบริเวณแยก ท่ีเพิ่มข้ึน เมตร หนา 0.25 เมตร ระยะทาง ในการใช�รถใช�ถนน ซอยประภาส 2 ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 450.00 เมตร ท.อระบายนํ้า  - การจราจรเกิดความคล.องตัวคสล. เส�นผ.าศูนย8กลาง 0.80 เมตร มากข้ึนพร�อมบ.อพักยาวรวม 500.00 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)95 โครงการก.อสร�างปรับปรุงถนน  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล.ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�างเฉล่ีย - - - 3,557,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างคสล.บริเวณส่ีแยกไฟแดง มาตรฐานของเทศบาล  17.00 เมตร  หนา 0.23 เมตร ยาว และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพหน�าสถานธนานุบาล 180.00 เมตร  รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า เทศบาลเมืองปากช.อง 3,060 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ)านมา
เทศบาลเมืองปากช)องรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก96 โครงการขุดลอกคลองและวัชพืช  - เพื่อกําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูลและ  - ขุดลอกคลองและวัชพืช คลองขนาน - - - 12,882,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�ใช�นํ้าสะอาดข้ึน กองช.างคลองขนานทางรถไฟ เป�ดทางนํ้าให�ไหลอย.างสะดวก ทางรถไฟ กว�าง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย  - สามารถป5องกันนํ้าท.วม1.00 เมตร ความยาวรวม 3,205.00 บ�านเรือนหรืออาคารใกล�เคียงเมตร  (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)97 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อปรับปรุงให�ได�มาตรฐาน ก.อสร�างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8 - - - 72,369,000 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต ถนน ของเทศบาล ติกคอนกรีต กว�างเฉล่ีย 17.00 เมตร และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนมิตรภาพ(สายหลัก)ในเขตเทศบาล ความยาว 8,600 เมตร  รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 146,200  ตารางเมตรพร�อมร้ือผิวจราจรเดิม(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)98 โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล.  - เพื่อก.อสร�างถนน คสล. ให�ได�  - ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 14.00 - - - 7,169,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนเทศบาล 9  มาตรฐานของเทศบาล เมตร ยาว  390.00 เมตร    ขยาย (ไม.รวม และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน(ทางเข�าหนองกะจะ) ทางข�ามทางรถไฟ  กว�าง  14.00 เมตร  ค.าซื้อหรือ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) เวนคืนซื้อหรือเวนคืนท่ีดินเอกชน 1 งาน 52 วา ท่ีดิน)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก99 โครงการก.อสร�างถนนคู.ขนาน  - เพื่อรองรับปริมาณการจราจร  - ก.อสร�างถนนคู.ขนาน  สะพาน - - - 269,542,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างมิตรภาพต.อจากของเดิมถึงแยก ท่ีเพิ่มข้ึน ท.อระบายนํ้า เกาะกลางถนน ทางเท�า ขอรับการ ในการใช�รถใช�ถนน ธนะรัชต8 ต.อจากของเดิมถึงแยกธนะรัชต8 สนับสนุนจาก  - การจราจรเกิดความคล.องตัว(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) หน.วยงานอ่ืน มากข้ึน
100 โครงการก.อสร�างถนน  -เพื่อก.อสร�างถนนและสะพาน  -ก.อสร�างถนน คสล. กว�าง 4 เมตร  -  - - 3,230,000 1 แห.ง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างและสะพาน คสล. บริเวณ ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ยาว  80  เมตร รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนทางเข�าวัดเขานิววันชัย 320 ตารางเมตร -ก.อสร�างสะพาน คสล. กว�าง 5 เมตรยาว 27 เมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)101 โครงการก.อสร�างทางต.างระดับ  - เพื่อแก�ไขปSญหากรจราจรถนน  - ก.อสร�างทางต.างระดับถนนมิตรภาพ - - - 554,805,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างถนนมิตรภาพบริเวณแยกทางเข�า มิตรภาพบริเวณแยกทางเข�า บริเวณแยกหนองกะจะ จุดตัดทางหลวง ขอรับการ ในการใช�รถใช�ถนน หนองกะจะ หนองกะจะ หมายเลข 2243 สนับสนุนจาก  - การจราจรเกิดความคล.องตัว(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) หน.วยงานอ่ืน มากข้ึน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก102 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงให�ได�มาตรฐาน  - ช.วงท่ี 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8 - - - 1,944,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต ถนนคู.ขนาน ของเทศบาล ติกคอนกรีต ต้ังแต.ถนนเทศบาล 13 ถึง และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนมิตรภาพฝSTงถนนเทศบาล 13 ถนนเทศบาล 19 ความกว�างโดยเฉล่ีย ถึงสะพานข�ามคลองอุบากันต8 12.00 เมตร  ความยาว 450 เมตร(ช.วงท่ี 1) รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 5,400 ตารางเมตร (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)103 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อปรับปรุงให�ได�มาตรฐาน  - ช.วงท่ี 2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟSลท8 - - - 2,592,000 1 แห.ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช.างแอสฟSลท8ติกคอนกรีต ถนนคู.ขนาน ของเทศบาล ติกคอนกรีต  ต้ังแต.ถนนเทศบาล  19 และปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนมิตรภาพฝSTงถนนเทศบาล 13 ถึงสะพานข�ามคลองอุบากันต8  ถึงสะพานข�ามคลองอุบากันต8 ความยาว 600 เมตร ความกว�าง(ช.วงท่ี 2) โดยเฉล่ีย 12.00 เมตร  รวมพื้นท่ีไม.น�อยกว.า 7,200 ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)104 โครงการก.อสร�างรางระบายนํ้า  - เพื่อให�มีการระบายนํ้า  - ก.อสร�างรางระบายนํ้า คสล. 300,000 - - - 1 แห.ง  - ไม.มีนํ้าท.วมขังบริเวณถนน กองช.างคสล. ซอยประภาส (จากแยกซอย อย.างเปEนระบบ กว�าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม.น�อยกว.า อาคาร บ�านเรือน และท่ีอยู.ประภาส 4  ถึงซอยประภาส 1) ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร อาศัย(แผนชุมชนปางแก) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก105 โครงการก.อสร�างห�องสุขา  -เพื่อก.อสร�างห�องสุขาให�ได�  - ก.อสร�างอาคารห�องสุขา คสล. 400,000 - - - 1 หลัง  - ประชาชนมีห�องสุขาใช�บริการ กองช.างข�างศาลาอเนกประสงค8 มาตรฐานของเทศบาล จํานวน ๑ หลังศาลเจ�าพ.อองค8โต (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)(แผนชุมชนหนองสาหร.าย)106 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน8เกาะกลาง  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8บริเวณ  - ปรับปรุงภูมิทัศน8เกาะกลางบริเวณ - 3,000,000 - - 1 แห.ง  - เกาะกลางมีภูมิทัศน8น.ามอง กองช.างแยกทางเข�าอําเภอปากช.อง ทางเข�าอําเภอปากช.องให�เกิด แยกทางเข�าอําเภอปากช.องจากถนน และเปEนท่ีน.าสนใจความสวยงาม น.ามอง มิตรภาพสายเล่ียงเมือง จํานวน ๑ แห.ง ของนักท.องเท่ียว(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)107 โครงการก.อสร�างปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8เมือง  - ก.อสร�างบลfอคปูถนนหกเหล่ียมอัดแรง - 817,000 - - 1 แห.ง  - ภูมิทัศน8ของเมืองปากช.องเปEน กองช.างเกาะกลางถนนมิตรภาพ ให�เกิดความสวยงาม ขนาดหนา ๖.๐๐ เซนติเมตร รวมพื้นท่ี ระเบียบเรียบร�อยและสวยงามบริเวณหน�าโรงแรมริมธารอินน8 ไม.น�อยกว.า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)108 โครงการก.อสร�างร้ัวตาข.ายต้ังแต.  - เพื่อก.อสร�างร้ัวตาข.ายให�ได�  - ก.อสร�างร้ัวตาข.ายสูง ๓ เมตร ยาว - 1,300,000 - - 1 แห.ง  - ช.วยลดการเกิดอุบัติเหตุและ กองช.างสะพานบ�านสวนถึงทางรถไฟ มาตรฐานของเทศบาล ไม.น�อยกว.า ๓๗๐ เมตร บริเวณคลอง การท้ิงขยะลงคลองอุบากันต8 สุขาภิบาล(แผนชุมชนคุรุสามัคคี) อุบากันต8จากสะพานบ�านสวนถึงทางรถไฟ (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก109 โครงการจัดทําป5ายหมายเลข  - เพื่อติดต้ังป5ายหมายเลขทาง  - จัดต้ังป5ายขนาดกว�าง ๖๐.๐๐ - 599,500 - - 109 ป5าย  - ประชาชนได�ทราบช่ือถนน กองช.างทางหลวงท�องถ่ิน หลวงท�องถ่ิน ตามแบบ (น-๑/๑) เซนติเมตร ยาว ๖๐.๐๐ เซนติเมตร อย.างถูกต�องและสะดวกต.อการตามแบบมาตรฐาน พร�อมเสา รวมค.าติดต้ัง จํานวน ๑๐๙ เดินทางและติดต.อส่ือสารป5ายๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท ตามแบบ (น-๑/๑) ตามแบบมาตรฐาน110 โครงการถนนบุปผาชาติ  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน8ในเขต  -  ปลูกต�นไม�ยืนต�นหลากหลายชนิด 3 แห.ง  - เทศบาลเมืองปากช.องมีแหล.ง กองช.างภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองปากช.องให�มีความ ท่ีออกดอกหลากสีทุกช.วงเดือนตลอดปh ท.องเท่ียวเชิงอนุรักษ8ท่ีสวยงามสวยงามน.ามองมากย่ิงข้ึน และ เปEนอุโมงค8บุปผาชาติ จํานวน ๓ แห.ง เปEนท่ีรู�จักของชาวไทยและชาวเปEนการส.งเสริมการท.องเท่ียว ได�แก. ต.างชาติในเชิงสัญลักษณ8พื้นท่ีเชิงนิเวศน8 จุดท่ี ๑ บริเวณจากจุดเช่ือมต.อ - - 1,023,750 -  - เศรษฐกิจของเทศบาลเมืองระหว.างองค8การบริหารส.วนตําบล ปากช.องและประชาชนเพิ่มข้ึนปากช.องกับเทศบาลเมืองปากช.อง เส�น  - เทศบาลเมืองปากช.องมีพื้นท่ีทางเข�าหนองกะจะ สองข�างทางถนน สีเขียว ท่ีสร�างสมดุลย8ทางระยะทางยาวรวม ๒ ข�างทาง ๒ กิโลเมตร ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม จุดท่ี ๒ จากแยกไฟแดงทางเข�าภูพิมาน - - 225,000 - ท่ีดีมากข้ึนถึงแนวต�นไม�เดิม สองข�างทางถนนระยะทางยาวรวม ๒ ข�างทาง ๔๐๐ เมตรจุดท่ี ๓ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช.อง - - 276,750 -บริเวณทางเข�าประตูท้ังสองข�าง  รวมระยะทาง ๒๕๐ เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก111 โครงการก.อสร�างปรับลดขนาด  - เพื่อปรับปรุงเกาะกลางถนน  - ปรับลดขนาดเกาะกลางถนนมิตรภาพ - - - 19,200,000 5 แห.ง  - ภูมิทัศน8สวยงาม ผิวจราจร กองช.างและปรับปรุงภูมิทัศน8เกาะกลาง ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล ท้ังสองฝSTงปลูกต�นไม�ประดับและไม�ยืนต�น กว�างข้ึน มีความเปEนระเบียบถนนมิตรภาพ ท้ังสองฝSTง (บริเวณ พร�อมปูบลfอคสําเร็จรูปถนน ๕ เกาะ เรียบร�อยหน�าท่ีทําการอําเภอปากช.อง) (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)112 โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ5า  - เพื่อปรับปรุงโคมไฟฟ5าและ  - เปล่ียนโคมไฟฟ5าหลอดโซเดียม ขนาด 6,520,000 - - - ๒๒๙ โคม  - ประชาชนมีโคมไฟฟ5าและ กองช.างหลอดโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต8 ระบบสายไฟฟ5าให�ได�มาตรฐาน ๒๕๐ วัตต8 เปEนโคมไฟฟ5าหลอด LED ระบบสายไฟฟ5าท่ีได�มาตรฐานเปEนโคมไฟฟ5าหลอด LED ขนาด เทศบาล ขนาด ๑๐๐-๑๒๐ วัตต8 พร�อมอุปกรณ8 และเกิดความปลอดภัยในการ๑๐๐-๑๒๐ วัตต8 และระบบ ภายในเสา จํานวน ๑๙๕ โคม และติดต้ัง เดินทางสัญจรในเวลากลางคืนสายไฟฟ5า เกาะกลางถนนมิตรภาพ เสาโคมไฟฟ5า สูง ๙.๐๐ เมตร ก่ิงเด่ียว(ท้ัง ๒ ข�าง) ช.วงจากสามแยก โคมไฟฟ5า หลอด LED ขนาด ๑๐๐-๑๒๐ไฟแดงภูตะวันถึงสามแยกลําสมพุง วัตต8 จํานวน ๓๔ ต�น พร�อมเดินสายไฟฟ5าใหม.ท้ังหมด (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)113 โครงการซ.อมแซมเสาไฟฟ5า  - เพื่อซ.อมแซมเสาไฟฟ5า  - เปล่ียนหลอดไฟพร�อมอุปกรณ8ภายใน 850,000 20 ต�น  - ถนนในเขตเทศบาลเมืองปาก กองช.างHight Mast สูง ๒๐.๐๐เมตร Hight Mast ภายในเขตเทศบาล ดวงโคมท้ังหมด และตรวจสอบซ.อม ช.อง มีไฟฟ5าแสงสว.างท่ัวถึงภายในเขตเทศบาลเมืองปากช.อง ให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อุปกรณ8เสาHight Mast สูง ๒๐.๐๐ เมตร เพียงพอ และมีประสิทธิภาพจํานวน 20 ต�น บริเวณศูนย8เยาวชนเทศบาล จํานวน ๑ ต�น มากย่ิงข้ึนบริเวณตลาดไนท8พลาซ.า ถึงธนาคารกรุงไทย จํานวน ๖ ต�น บริเวณสถานีขนส.ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลักตลาดแขก จํานวน ๑ ต�น บริเวณแยกหนองกะจะ จํานวน ๑ ต�น บริเวณทางเข�าปากช.อง จํานวน ๓ ต�น บริเวณสามแยกเขาใหญ. จํานวน ๔ ต�น บริเวณสามแยกหนองสาหร.าย จํานวน ๒ ต�น บริเวณสามแยกลําสมพุง จํานวน ๒ ต�น รวม 20 ต�น (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)114 โครงกาปรับปรุงระบบไฟฟ5า  -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ5า  - ปรับปรุงระบบไฟฟ5าแสงสว.างในเขต 21,470,000 - - - 1 ระบบ  - ถนนในเขตเทศบาลเมือง กองช.างแสงสว.างในเขตเทศบาล แสงสว.างภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองปากช.อง ประกอบด�วย ปากช.อง มีไฟฟ5าแสงสว.างท่ัวถึงเมืองปากช.อง เมืองปากช.องให�ประสิทธิภาพ ๑. ชุดโคมถนนพร�อมหลอด LED Tube T8 เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน     ๒๐ วัตต8 พร�อมขายึด จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด มากย่ิงข้ึน๒. ชุดโคมไฟ LED Flood Light    ๒๐๐ วัตต8  จํานวน ๑๖๕ ชุด๓. หลอด LED Tube T8 ๒๐ วัตต8    จํานวน ๒,๐๐๐ หลอด๔. หลอด LED Tube T8 ๑๐ วัตต8    จํานวน ๔๘๐ หลอด๕. ระบบไฟฟ5าส.องสว.างถนน พลังงาน    แสงอาทิตย8 LED ๒ x ๓๕ วัตต8    จํานวน  ๑๒ ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณและที่ผ)านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก๕. ระบบไฟฟ5าส.องสว.างถนน พลังงาน    แสงอาทิตย8 LED ๒ x ๓๕ วัตต8    พร�อมเสา จํานวน ๑๑ ชุด    (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)115 โครงการจัดทําผังเมืองรวม  -เพื่อทําให�เกิดความเปEนระเบียบ  - จัดทําผังเมืองรวมเบื้องต�น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง  - ประชาชนแต.ละพื้นท่ีมีการเรียบร�อยของบ�านเมือง (ระดับผังเมือง) จัดสรรการใช�ประโยชน8ในท่ี -เพื่อให�เปEนแนวทางในการ ดินของตนอย.างถูกต�องพัฒนาเมือง เปEนไปในทิศทางเดียวกัน116 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม  -เพื่อทําให�เกิดความเปEนระเบียบ  - ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 232,000 232,000 232,000 232,000 1 คร้ัง  - ประชาชนแต.ละพื้นท่ีมีการ กองช.างเมืองปากช.อง จังหวัดนครราชสีมา เรียบร�อยของบ�านเมือง รวมเมืองปากช.อง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรการใช�ประโยชน8ในท่ี -เพื่อให�เปEนแนวทางในการ ดินของตนอย.างถูกต�องพัฒนาเมือง เปEนไปในทิศทางเดียวกัน
รวม ๑๑๖ โครงการ - - 55,024,100 155,680,650 98,426,300 1,067,795,800 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข)งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว)า หน)วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการก.อสร�างลานออกกําลังกาย  - เพื่อให�ประชาชนมีพื้นท่ี  - ก.อสร�างลานออกกําลังกาย ปูคอนกรีต - 441,600 - - 1 แห.ง  - ประชาชนมีสถานท่ีสําหรับ กองสวัสดิการเต�นแอโรบิค (แผนชุมชนประปา) ทํากิจกรรมการออกกําลังกาย บลfอคปูถนน  พื้นท่ีรวมไม.น�อยกว.า ออกกําลังกายและใช�ทํากิจกรรม สังคม๓๖๐ ตารางเมตร กลางแจ�งต.างๆ(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)2 โครงการปลูกป{า ๙ มงคล  - เพื่อเปEนแหล.งให�ออกซิเจนและ  - แจกจ.ายไม�มงคลให�แก.ชุมชนในเขต 100,000 - - - 2,300  - บุคคลในครอบครัวมีกิจกรรม กองดูดซับมลพิษในท่ีอยู.อาศัยและ เทศบาล จํานวน ๒๓ ชุมชน ๆ ละ ครัวเรือน ท่ีสร�างจิตสํานึกและเข�าถึงคุณค.า สวัสดิการฯชุมชน ๑๐๐ ครัวเรือน ๆ ละ ๙ ต�น ๙ ชนิด ในการอนุรักษ8และรักษาส่ิงแวด - เพื่อเปEนการพัฒนาและ ล�อมขยายตัวไปสู.ชุมชนสร�างเสริมมงคลชีวิตในทุกๆด�าน และสังคมต.อไปให�กับตนเองและครอบครัว

รวม ๒ โครงการ - - 100,000 441,600 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลส่ีปD  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)
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เทศบาลเมืองปากช)อง
งบประมาณและที่ผ)านมา



๗. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างยั่งยืน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�มีความสมบูรณอย$างยั่งยืน -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม ๗  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างยั่งยืน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว$า หน$วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดจ�างท่ีปรึกษา  - เพื่อศึกษา วิเคราะห� ความ  - จ�างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาความ 3,000,000 - - 12  - เทศบาลได�ข�อมูลผลการ กองเพื่อศึกษาความเป*นไปได�และ เป*นไปได�ในการดําเนินการ เหมาะสมและความเป*นไปได�และ เดือน วิเคราะห�ความเหมาะสมและ สาธารณสุขฯวิเคราะห�โครงการบริหารจัดการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย วิเคราะห�โครงการบริหารจัดการ ความเป*นไปได�ของโครงการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากช7อง เทศบาลเมืองปากช7อง ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากช7อง บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากช7อง2 โครงการธนาคารขยะ  - เพื่อส7งเสริมการมีส7วนร7วมของ  - โรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  - ได�รูปแบบการจัดการขยะท่ี กองในโรงเรียน ครู นักเรียนในการจัดการขยะ เมืองปากช7อง ต7อป< เหมาะสมกับแต7ละโรงเรียน สาธารณสุขฯมูลฝอย  - โรงเรียนมีส7วนร7วมในการกําจัดขยะมูลฝอย3 โครงการพัฒนาฟ?@นฟูระบบฝAงกลบ  - เพื่อให�การบริหารจัดการ  - ส7งเสริม พัฒนา ดําเนินการฟ?@นฟู 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ๑ แห7ง  - สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของ กองมูลฝอย มูลฝอยของเทศบาลฯ มีความ ระบบฝAงกลบมูลฝอยเดิม เทศบาลฯ สามารถรองรับ สาธารณสุขฯสมบูรณ� สามารถควบคุมและ ปริมาณมูลฝอยได�ยาวนานจัดการมลภาวะต7างๆ ท่ีเกิดจาก มากข้ึนมูลฝอยรวมได�อย7างถูกหลัก  - การบริหารจัดการมูลฝอยสุขาภิบาล มีความสมบูรณ� และถูกหลักสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�มีความสมบูรณอย$างยั่งยืน -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม ๗  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างยั่งยืน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว$า หน$วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก4 โครงการอบรมส7งเสริมการติดต้ัง  - เพื่อรณรงค�การบําบัดนํ้าเสีย  - จัดอบรมให�ความรู�และจัด 70,000 70,000 70,000 70,000 ๑ คร้ัง  -แหล7งนํ้า คู คลอง ไม7มีกล่ิน กองช7างบ7อดักไขมัน ต�นทางก7อนปล7อยท้ิงลงท7อ กิจกรรมรณรงค�การติดต้ังบ7อดัก ต7อป< เหม็นรบกวนและไม7สร�าง สุขาภิบาลสาธารณะ ไขมัน ให�แก7ประชาชน ผู�ประกอบ มลพิษทางกล่ินแก7ชุมชน - เพื่อส7งเสริมการติดต้ังบ7อดัก กิจการห�างร�าน โรงแรม ภัตตาคารไขมัน ร�านอาหาร  และตลาดสดในเขตเทศบาล5 โครงการอาสาสมัคร  -เพื่อเผยแพร7รณรงค� สร�างความ  -ประชาชนท่ัวไปตามชุมชนต7างๆ 170,000 170,000 170,000 170,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนสามารถเฝHาระวัง กองช7างพิทักษ�ลําตะคลอง เข�าใจและสร�างจิตสํานึกให�กับ จํานวน ๒๓ คน (170,000) ต7อป< คุณภาพนํ้าลําตะคลอง เม่ือพบ สุขาภิบาลเยาวชน ประชาชนให�มีส7วนร7วม  -นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๒ คน เห็นส่ิงปกติและตรวจวิเคราะห�ในการลดปAญหาส่ิงแวดล�อม  -ส่ือมวลชน  จํานวน ๕ คน คุณภาพนํ้าเบื้องต�นได� -พนักงานเทศบาลท่ีเก่ียวข�อง  -สามารถเป*นแกนนําและจํานวน ๒๐ คน ถ7ายทอดความรู�ให�แก7ประชาชน
รวม ๕ โครงการ - - 7,790,000 4,790,000 4,790,000 4,790,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

-142-



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด-านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการปฎิบัติธรรมแก�ผู�สูงอายุ  - เพื่อให�ผู�สูงอายุ ได�น�อมนํา  -จัดปฎิบัติธรรมแก�สูงอายุในชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง  - สมาชิกจะได�รับหลักประกัน กองสวัสดิการในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธ ในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง ต�อป2 อันม่ันคงทางด�านจิตใจ สังคมศาสนามาใช�ในชีวิตประจําวัน  - ช�วยให�ผู�สูงอายุมีสติป4ญญาถือปฏิบัติศีล ๕ ได�อย�าง และแนวทางในการดําเนินชีวิตสมบูรณ: ของตนเองอย�างถูกต�อง - เพื่อให�ผู�สูงอายุ ได�สร�างเสริมได�สร�างเสริมสุขภาพตนเองท้ังด�านร�างกาย จิตใจ สังคม

รวม ๑ โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด-านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียว  - เพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียว  - จัดงานปากช�องคาวบอยซิต้ี 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1 คร้ัง  - เกิดการพัฒนาและกระจาย สํานักปลัดฯภายในเขตเทศบาลให�เปAนท่ีรู�จัก  - ว่ิงสุขใจชมไพรปากช�อง ต�อป2 รายได�จากการท�องเท่ียว เกิด งานส�งเสริมฯของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ  -ป4Bนสุขใจชมไพรปากช�อง รายได�หมุนเวียนภายในท�องถ่ินชาวต�างประเทศ  - จัดงานส�งเสริมการท�องเท่ียว  - ประชาชนและนักท�องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ จํานวน 1 คร้ัง ได�รู�คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวต�อป2 ภายในท�องถ่ินมากย่ิงข้ึน2 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง  - เกิดความรักและหวงแหนดํารง กองการศึกษาลอยกระทง ประเพณีไทย  ป2ละ 1 คร้ัง ต�อป2 ไว�ซึ่งประเพณีอันดีงานของไทย3 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  - จัดงานป2ใหม� ทําบุญ ตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประเพณีของไทยได�รับการ กองการศึกษาวันข้ึนป2ใหม� ประเพณีไทย เฉลิมฉลองศักราชใหม� ต�อป2 สืบสานทําให�คงอยู�ต�อไป4 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่ออนุรักษ:และส�งเสริม  - จัดงานแห�เทียนพรรษา 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง  - ศาสนาประเพณีได�รับการ กองการศึกษาวันเข�าพรรษา ประเพณีทางศาสนา ต�อป2 สืบสานให�คงอยู�ต�อไป5 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมทางศาสนาและ 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง  - ประเพณีของไทยได�รับการ กองการศึกษาสงกรานต:และวันผู�สูงอายุ ประเพณีไทย กิจกรรมต�างๆ ตามประเพณี ต�อป2 สืบสานให�คงอยู�ต�อไป6 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  -ประเพณีของไทยได�รับการ กองการศึกษาเน่ืองในวันแม�แห�งชาติ ประเพณีของไทย ข�าวสาร อาหารแห�ง ต�อป2 สืบสารให�คงอยู�ต�อไป

งบประมาณและที่ผ�านมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด-านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก7 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  -ประเพณีของไทยได�รับการ กองการศึกษาเน่ืองในวันพ�อแห�งชาติ ประเพณีของไทย ข�าวสาร อาหารแห�ง ต�อป2 สืบสารให�คงอยู�ต�อไป8 โครงการจัดงาน  -ส�งเสริมอนุรักษ:วัฒนธรรม  - จัดกิจกรรมการทําบุญ ตักบาตร 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง  - ประเพณีของไทยได�รับการ กองการศึกษาประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีไทย เทโว ตามประเพณี ต�อป2 สืบสานให�คงอยู�ต�อไป(ตักบาตรเทโว)9 โครงการแข�งขันกีฬายุวชน  -เพื่อให�เด็กเยาวชนและประชาชน - จัดการแข�งขันกีฬายุวชน เยาวชน 800,000 800,000 800,000 800,000 ๕ คร้ัง  - เพื่อให�เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาเยาวชน และประชาชน ได�ออกกําลังกาย ด�วยการเล�นกีฬา และประชาชน ทุกประเภท ๕ คร้ัง ต�อป2 ประชาชนได�พัฒนาทักษะกีฬา มีสุขภาพท่ีแข็งแรง10 โครงการแข�งขันกีฬาในชุมชน  - เพื่อส�งเสริมให�ชุมชนได�มีการ  - จัดการแข�งขันกีฬาระหว�าง ๒๓ ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง  - ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ กองการศึกษาเขตเทศบาล ออกกําลังกายด�านการเล�นกีฬา ในเขตเทศบาล ต�อป2 ท่ีสมบูรณ:แข็งแรง11 โครงการเข�าร�วมแข�งขันกีฬา  - เพื่อสร�างความสามัคคีของ  - คัดเลือกเก็บตัว และนํานักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง  - ทําให�เกิดพัฒนาการทาง กองการศึกษานักเรียนองค:กรปกครอง นักเรียนระหว�างเทศบาล และ เข�าร�วมแข�งขันระดับภาคตะวันออก ต�อป2 ด�านร�างกาย อารมณ: และส�วนท�องถ่ิน พนักงานครูเทศบาลท่ัวประเทศ เฉียงเหนือ และระดับประเทศ สติป4ญญาป2ละ ๑ คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-145-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปG  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด-านการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได-รับ ที่รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก12 โครงการก�อสร�าง  -เพื่อเปAนสถานท่ีอเนกประสงค:  -ก�อสร�างลานกิจกรรมอเนก ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - ๑ แห�ง  -โรงเรียนมีสถานท่ีจักกิจกรรม กองการศึกษาลานกิจกรรมอเนก ในจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ ประสงค:คอนกรีตเสริมเหล็กในร�ม ต�างๆ ได�มีประสิทธิภาพ ร.ร.ท.๑ประสงค:ในร�มหลังคา กิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน มีพื้นท่ีใช�สอยไม�น�อยกว�า ๗๕๐ทรงโค�ง ตารางเมตร มีหลังคาทรงโค�ง(ตามรูปแบบท่ีเทศ(บาลกําหนด)13 โครงการก�อสร�างสนามกีฬา  -เพื่อก�อสร�างสนามเทนนิสเพื่อให�  - ก�อสร�างสนามเทนนิสขนาด 2,800,000 - - - 1 แห�ง  - มีสนามเทนนิสให�ประชาชน กองการศึกษา(เทนนิส) ๒ คอร:ท ประชาชนได�ใช�ประโยชน:ในการ กว�าง ๓๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๗,๘๐ ได�ใช�ประโยชน:ในการออกขนาดมาตรฐาน ๑ สนาม ออกกําลังกายและแข�งขันเทนนิส เมตร จํานวน ๑ สนาม กําลังกายและแข�งขัน(ตามรูปแบบท่ีเทศ(บาลกําหนด)

รวม ๑๓ โครงการ - - 7,650,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปG  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)เทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



-147-

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนบัญชีโครงการ



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป(นเมืองน�าอยู� -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตร�สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข  -เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด�าน  - คณะกรรมการชุมชน และ 345,000 345,000 345,000 345,000 1 คร้ังต*อป,  - อสม.มีความรู�การบริการ กอง อาสาสมัครมูลฐานในเขตเทศบาล สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน อสม. จํานวน ๒๓ ชุมชน สุขภาพเบื้องต�นในด�าน สาธารณสุขฯ สาธารณสุข๒๓ ชุมชน ให�แก* อสม. สาธารณสุขมูลฐาน ประจําชุมชนในเขตเทศบาล

รวม ๑ โครงการ - - 345,000 345,000 345,000 345,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให�เป(นเมืองน�าอยู� -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตร�สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อให�นักเรียนมีอาหาร  - ดําเนินการจัดหาอาหาร 8,132,000 8,132,000 8,132,000 8,132,000 5 แห*ง  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษา โรงเรียนสนับสนุนอาหารกลางวัน กลางวันท่ีถูกหลักโภชนาการ กลางวันให�แก*เด็กนักเรียน แข็งแรง สังกัด สพฐ.สพฐ ๕ โรงเรียน และมีคุณภาพ สพฐ. ๕ โรงเรียน ๑.โรงเรียนเติมแสงไขปากช*องวิทยา๒.โรงเรียนบ�านท*าเล่ือนสามัคคี๓.โรงเรียนบ�านปากช*อง(คุรุสามัคคี๑)๔.โรงเรียนบ�านหนองสาหร*าย๕.โรงเรียนบ�านปากแกรวม ๑ โครงการ - - 8,132,000 8,132,000 8,132,000 8,132,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน1 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา 101,160 - - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟสาธารณะ บริเวณ ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ บริเวณชุมชน ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคชุมชนราชประชา ท่ัวถึง ราชประชา อย*างท่ัวถึง อําเภอ(แผนชุมชนราชประชา) ปากช*อง๒ โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา 87,000 - - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟสาธารณะ บริเวณ ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ บริเวณถนน ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคถนนเทศบาล ๓๖ ท่ัวถึง เทศบาล ๓๙ ซอยอยู*เจริญ ๑ อย*างท่ัวถึง อําเภอซอยอยู*เจริญ ๑ แยกขวา แยกขวา ปากช*อง(แผนชุมชนวัดจันทึก)3 โครงการวางระบบ  - เพื่อปรับปรุงระบบสายไฟฟIา  - ปรับปรุงระบบสายไฟฟIา 3,000,000 - - - 1 แห*ง  - ระบบสายไฟฟIามีความเปPน กองช*าง การไฟฟIาสายไฟฟIาใต�ดิน ลงใต�ดินให�มีความเปPนระเบียบ ถนนมิตรภาพเดิมในเขต ระเบียบเรียบร�อยและมีความ ส*วนภูมิภาคในเขตเทศบาล เรียบร�อยและมีความปลอดภัย เทศบาลเมืองปากช*อง ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน อําเภอเมืองปากช*อง มากย่ิงข้ึน (ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ปากช*อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน4 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา - 47,040 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟสาธารณะ นิคมลําตะคอง ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ นิคมลําตะคอง ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคซอย ๑๐ ท่ัวถึง  ซอย ๑๐ อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง5 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา - 165,600 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟฟIาสาธารณะ บริเวณชุมชน ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ บริเวณชุมชน ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคบ�านท*ามะนาว ท่ัวถึง บ�านท*ามะนาว อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง6 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา - 41,040 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาบ�านนันทเขตตR ซอย ๒ แยก ๙ ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ บ�านนันทเขตตR ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคท่ัวถึง ซอย ๒ แยก ๙ อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง7 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา - 154,080 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟฟIาสาธารณะ แยกซอย ๑๐ ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ แยกซอย ๑๐  ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคนิคมลําตะคอง ท่ัวถึง ถนนนิคมลําตะคอง อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-151-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน8 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIา - 164,280 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟฟIาสาธารณะ แยกบ�านไร*-วัด ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง สาธารณะ แยกบ�านไร*-วัด ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคหนองสาหร*าย ท่ัวถึง หนองสาหร*าย อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง๙ โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIาสาธารณะ - 21,960 - - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาหน�าวัดหนองสาหร*าย ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง หน�าวัดหนองสาหร*าย ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคท่ัวถึง อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง10 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIาสาธารณะ - - 110,160 - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟฟIาสาธารณะ หลังโรงเรียน ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง หลังโรงเรียนถนอมศิษยR ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคถนอมศิษยR ท่ัวถึง อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง11 โครงการขยายเขตไฟฟIาแรงตํ่า  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -ขยายเขตติดต้ังไฟฟIาสาธารณะ - - 101,160 - 1 แห*ง  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองช*าง การไฟฟIาไฟสาธารณะ บริเวณบ�าน ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง บริเวณบ�านชุมชนประปา ได�รับบริการโครงสร�างพื้นฐาน ส*วนภูมิภาคชุมชนประปา ท่ัวถึง อย*างท่ัวถึง อําเภอปากช*อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-152-
แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได�รับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน12 โครงการวางท*อขยายเขต  - เพื่อขยายเขตจําหน*าย  - ขยายเขตนํ้าประปา - - 105,000 - 1 แห*ง  - ประชาชนมีนํ้าประปาใช� กองช*าง การประปานํ้าประปา ถนนพิมพาราม นํ้าประปาให�ประชาชน ถนนพิมพาราม ซอย ๘ อย*างเพียงพอ และท่ัวถึง ส*วนภูมิภาคซอย ๘ ได�ใช�บริการอย*างท่ัวถึง สาขาปากช*อง13 โครงการขยายเขตระบบ  -เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ  -เพื่อติดต้ังระบบจําหน*ายเคเบิล - - - 5,000,000 1 แห*ง  -การจัดการระบบไฟฟIาบริเวณ กองช*าง การไฟฟIาจําหน*ายเคเบิลใต�ดิน ด�านโครงสร�างพื้นฐานอย*าง ใต�ดินสวนสาธารณะเขาแคน สวนสาธารณะเขาแคน ส*วนภูมิภาคสวนสาธารณะเขาแคน ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพมากข้ึน อําเภอปากช*อง

รวม ๑๓ โครงการ - - 3,188,160 594,000 316,320 5,000,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปH  (พ.ศ.256๑ ถึง 256๔)สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชนเทศบาลเมืองปากช�อง

งบประมาณและที่ผ�านมา



บัญชีครุภัณฑ�
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 44,000 44,000  -  - สํานักปลัดฯปฏิบัติงาน แยกส�วนชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง(จัดซื้อป=ละ ๑ เครื่อง)๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเก@าอี้สํานักงาน 6,500 - - - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน  จํานวน ๕ ตัว3 แผนงานงานรักษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานาหนะ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ 28,000  -  -  - สํานักปลัดฯความสงบภายใน และขนส�ง ปฏิบัติงาน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ งานปGองกันฯขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รวมค�าติดต้ังจํานวน ๑ เครื่อง4 แผนงานงานรักษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อรถจักรยานยนต� ขนาด  - 55,000  -  - สํานักปลัดฯความสงบภายใน และความสะดวกรวดเร็วในการ ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร�อัตโนมัติ งานปGองกันฯปฏิบัติงาน จํานวน ๑ คัน

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  -เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องตัดหญ@าแบบข@อแข็ง 19,000 19,000 19,000 19,000 กองการศึกษางานครัว ปฎิบัติงาน จํานวน 2 เครื่อง (ร.รท1,ท2)ศูนย�เยาวชนฯ๖ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อความสะดวกในการ  - จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร�ชนิด 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษาปฎิบัติงาน เลเซอร�(พิมพ�กลับหน@าจอ -อัตโนมัติ) จํานวน 1 เครื่อง7 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การแพทย�  - เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต@น  - จัดซื้อเวชภัณฑ�ยา 5,000 5,000 5,000 5,000 โรงเรียน ในกรณีผู@เรียนเจ็บปSวยก�อนส�งต�อ ในการรักษาเบื้องต@น เทศบาล 2สถานพยาบาล บ@านหนองกะจะ8 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - .เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพใน  - จัดซื้อโตTะ-เก@าอี้สําหรับบุคลากร 13,000 13,000 13,000 13,000 โรงเรียนการปฎิบัติงาน ครูจํานวน 2 ชุด เทศบาล 2บ@านหนองกะจะ

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟGาและวิทยุ  - เพื่อใช@ในการอบรมนักเรียน  - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ 35,000 35,000 35,000 35,000 โรงเรียนบริเวณหน@าเสาธงและบริเวณ อุปกรณ�ประกอบจํานวน 1 ชุด เทศบาล 2สนาม บ@านหนองกะจะ10 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อปรับอุณหภูมิห@องเรียนให@  - จัดซื้อและติดต้ังปรับอากาศ 259,200 259,200 259,200 259,200 กองการศึกษาเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ ห@องเรียนอนุบาลขนาดไม�น@อยกว�า ร.ร.ท.๑สอนสําหรับเด็กอนุบาลและทด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๘ เครื่องแทนเครื่องปรับอากาศเดิมท่ีชํารุด11 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อส�งเสริมบรรยากาศในการ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 228,800 228,800 228,800 228,800 โรงเรียนเรียนการสอน 18,000 บีทียู พร@อมติดต้ัง เทศบาล 2จํานวน 8 เครื่อง12 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช@ในการ  - จัดซื้อเครื่องปVWมนํ้ากึ่งอัตโนมัติ 38,000 - - - กองการศึกษาให@บริการประชาชนท่ีมาใช@บริการ จํานวน ๒ เครื่องห@องนํ้าศูนย�เยาวชนและโรงยิม

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564) งบประมาณและที่ผ านมาเทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก13 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานาหนะ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อรถโรงเรียนขนาด ๔ ตัน 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 กองการศึกษาและขนส�ง จัดการเรียนการสอน ๖ ล@อ ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า ๓,๕๐๐ ซีซี พร@อมกระบะไม@ โครงหลังคารถโดยสารเบาะน่ัง ๓ แถว พัดลม ๓ ตัวประตูปXดท@าย พร@อมทําตัวถังสีเหลือง จํานวน ๒ คัน(จัดซื้อป=ละ ๑ คัน)14 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�อื่นๆ  -.เพื่อเปZนการให@ความสะดวก  - จัดซื้ออุปกรณ�บํารุงรักษา 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาแก�ครูและนักเรียนให@มีวัสดุ  - ซ�อมแซมครุภัณฑ�ของ โรงเรียน ครุภัฤณฑ�ตามความต@องการ โรงเรียน เทศบาล 2 -.เพื่อเปZนการดูแลจัดหาซ�อมแซมวัสดุ - ครุภัณฑ�ให@มีใช@ตลอดเวลา15 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -.เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพใน  -.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษาการปฏิบัติงาน การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียน เทศบาล ๑

บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง
-158-

(แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก16 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -.จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร�สําหรับ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษาปฎิบัติงาน การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 217 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 16,000 16,000  - 16,000 กองปฎิบิติงาน สํานักงาน จํานวน 1 ชุด สาธารณสุขฯ(ตามมาตรฐานครุภัณฑ�)18 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร� 7,900 7,900  - 7,900 กองปฎิบัติงาน Multifunction แบบฉีดหมีก สาธารณสุขฯ(Injet) จํานวน 1 เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภัณฑ�)19 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 3,200 3,200  - 3,200 กองปฎิบัติงาน 800 VA จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ(ตามมาตรฐานครุภันฑ�)

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก20 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อโตTะ เก@าอี้ คอมพิวเตอร� 5,000 5,000 5,000 5,000 กองปฎิบัติงาน จํานวน 1 ชุด สาธารณสุขฯ(ตามมาตรฐานครุภัณฑ�)๒๑ แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การเกษตร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพ�นหมอกควัรจํานวน  -  -  - 59,000 กองปฎิบัติงาน  2 เครื่อง(ตามมาตรฐานครุภันณ�) สาธารณสุขฯ22 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถเข็นขยะ 2 ล@อ มีด@ามจับ  -  - 30,000  - กองปฎิบัติงานของพนักงานกวาด จํานวน 3 คัน สาธารณสุขฯถนน (ตามราคาท@องตลาด)23 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานาหนะ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถสุขาเคล่ือนท่ี ชนิด 6 ล@อ 8,500,000 - - - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน เครื่องยนต�ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ สาธารณสุขฯระบายความร@อนด@วยนํ้าเครื่องยนต�มีกําลังไม�น@อยกว�า 200 แรงม@า 10 ห@องนํ้า โถปVสสวะไม�น@อยกว�า 26 โถ (ตามราคาห@องตลาด)
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บัญชีครุภัณฑ�



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก24 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานาหนะ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท@าย 7,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน พร@อมชุดยกขยะสาธารณะ ขนาด สาธารณสุขฯ 12 ลูกบาศก�เมตร ตัวรถชนิด 6 ล@อ เครื่องยนต�ดีเซล มีกําลังแรงม@าไม�น@อยกว�า 240 แรงม@า ติดต้ังตู@บรรทุกขยะมูลฝอย ความจุไม�น@อยกว�า 12 ลบม. ด@านท@ายติดต้ังชุดอุปกรณ�ในการยกถังบรรจุขยะขนาดไม�น@อยกว�า 200 ลิตร(ตามราคาท@องตลาด) (จัดซื้อป=แรก๒ คัน ต�อไปป=ละ ๑ คัน)25 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -  จัดซื้อเก@าอี้สํานักงาน 26,000  -  -  - กองช�างจํานวน ๒๐ ตัวๆละ ๑,๓๐๐ บาท26 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ - 25,000 - - กองช�างงานและเกิดประสิทธิภาพในการ งานประมวลผล แบบท่ี ๑ ปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ชุด

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก27 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด  - 43,500  -  - กองช�างทดแทนเครื่องท่ีชํารุด ไม�สามารถ แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ใช@งานได@และไม�คุ@มกับ ๓๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง การซ�อมบํารุง รวมค�าติดต้ัง๒๘ แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อโตTะทํางานระดับ ๑-๒  - 6,600  -  - กองช�างแบบ เหล็ก พร@อมเก@าอี้ จํานวน ๑ ชุด29 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -  จัดซื้อตู@เหล็ก  ขนาด ๒ บาน  - 8,200  -  - กองช�างจํานวน ๒ หลังๆละ ๔,๑๐๐ บาท30 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -  จัดซื้อโตTะทํางานระดับ ๓ - ๖  - 9,600  -  - กองช�างแบบเหล็ก พร@อมเก@าอี้  จํานวน ๑ ชุด31 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพื่อความสะดวกในการ  - จัดซื้อแท�นตัดไฟเบอร� ขนาด  - 8,900  -  - กองช�างปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ๑๔ น้ิว ๒,๐๐๐ วัตต� จํานวน ในการปฏิบัติงาน ๑ เครื่อง

เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา
บัญชีครุภัณฑ�
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก๓๒ แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง   -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ  -จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตขนาด  - 8,700  -  - กองช�างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไม�น@อยกว�า ๘๐๐ วัตต� ๓ ระบบปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล จํานวน ๑ เครื่อง33 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน   -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ  -จัดซื้อปากกาแท�นเจาะ ๒ ช้ัน  - 3,300  -  - กองช�างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๖ น้ิว จํานวน ๑ เครื่องปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล34 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน   -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ  -จัดซื้อตู@เช่ือมไฟฟGา ๓๐๐ แอมปm  - 25,000  -  - กองช�างงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน ๑ เครื่องปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล35 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพื่อความสะดวกในการ  - จัดซื้อตู@เช่ือมไฟฟGา ขนาด ๒๐๐  - 24,100  -  - กองช�างปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ แอมปm จํานวน ๑ เครื่องในการปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ�
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก36 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การเกษตร  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าพร@อมท�อขน 15,000  -  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ ขนาด 6"x16" จํานวน 1 ชุด สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล๓๗ แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การเกษตร  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อท�อฉุดสายพานจัมโบ@ขนาด 8,500  -  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ  6"x16" พร@อมสายผ@าใบ จํานวน สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล  1  ชุด38 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อสว�านมือ จํานวน 1 ตัว 6,000  -  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล39 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโตTะทํางานระดับ 1 -2  - 13,200  -  - กองช�างแบบเหล็ก พร@อมเก@าอี้ จํานวน สุขาภิบาล 2  ชุด40 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโตTะทํางานระดับ 3-6 แบบ  -  - 28,800  - กองช�างเหล็ก พร@อมเก@าอี้ จํานวน 3 ชุด สุขาภิบาล
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แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป1  (พ.ศ.2561 ถึง 2564)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๘)งบประมาณและที่ผ านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก41 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  -เพื่อจัดเก็บเอกสารและวัสดุ  -จัดซื้อตู@เก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู@  18,000  -  -  - กองช�างสํานักงาน สุขาภิบาล42 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟGาและวิทยุ  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อวิทยุส่ือสารติดรถยนต� 45,000  -  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ พร@อมอุปกรณ� จํานวน 1 เครื่อง สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล43 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟGาและวิทยุ  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อวิทยุส่ือสารติดตัว 40,000  -  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ จํานวน 5 เครื่อง สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล44 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - 17,000  -  - กองช�างงานและเพื่มประสิทธิภาพในการ พร@อมเครื่องสํารองไฟ โตTะ - เก@าอี้ สุขาภิบาลปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด45 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติ  -จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร� ชนิด  - 12,000  -  - กองช�างงานและเพื่อให@เกิดประสิทธิภาพ เลเซอร� จํานวน 1 เครื่อง สุขาภิบาลในการปฎิบัติงาน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก46 แผนงานสร@างความ  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟGา 3,200 - - - กองสวัสดิการเข@มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงาน ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง สังคม47 แผนงานสร@างความ  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 16,000 - - - กองสวัสดิการเข@มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง สังคม๔๘ แผนงานสร@างความ  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction 7,900 - - - กองสวัสดิการเข@มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก (Inkjet) สังคมจํานวน ๑ เครื่อง

17,840,200 5,890,200 5,617,800 5,645,100รวม
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 -๑๖๗-  ส�วนท่ี  ๕ การติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�และการติดตามประเมินผลโครงการ  จุดมุ
งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร$นั้น คือ การประเมินว
ามีการนําแผนยุทธศาสตร$ไปปฏิบัติอย
างแท,จริงเพียงใด และได,ผลเป/นอย
างไรเพื่อท่ีจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร$ได, ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข,อมูลเพื่อใช,เป/นสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ฉบับต
อไปได, ดังนั้นการที่จะประเมินแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาในภาพรวมได,จําเป/นต,องประเมินผลการปฏิบัติในแต
ละแผนงานก
อนเพื่อนําไปสู
การวดัความสําเร็จ องค$ประกอบ ประกอบด,วยกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล และกําหนดเคร่ืองมือท่ีใช,ในการติดตามและประเมินผล 
• กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองปากช
อง ประจําป< พ.ศ.๒๕๖๑ เป/นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส
วนท,องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก,ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข,อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช
อง ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และสรุปผลการติดตามพร,อมเสนอความเห็นต
อผู,บริหารเทศบาลและสภาเทศบาลเมืองปากช
องทราบ ตลอดจนประกาศให,ประชาชนทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  
• ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส
วนท,องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก,ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙   ข,อ ๒๙ “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถ่ินมีอํานาจหน,าที่ ดังน้ี       (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได,จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต
อผู,บริหารท,องถ่ิน เพื่อให,ผู,บริหารท,องถ่ินเสนอต
อสภาท,องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท,องถ่ิน พร,อมท้ังประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให,ประชาชนในท,องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห,าวัน นับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล
าวและต,องปKดประกาศไว,เป/นระยะเวลาไม
น,อยกว
าสามสิบวัน  โดยอย
างน,อยป<ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป<”       (๔) แต
งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช
วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร”  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดําเนินการจัดเก็บข,อมูล วิเคราะห$ข,อมูล (Data analysis) ด,วยการสาํรวจความคิดเห็น การรับรู, ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ของประชาชนและผู,ที่เก่ียวข,องในเขตเทศบาลเมืองปากช
อง  ด,วยแบบประเมินความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปากช
องในแต
ละยุทธศาสตร$  และตามรูปแบบ ที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช
องกําหนด 
• กําหนดเครื่องมือที่ใช,ในการติดตามและประเมินผล  การดําเนินการสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู, ทัศนคติ ความพึงพอใจ ประจําป< พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยใช,แบบประเมินความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส
วนท,องถ่ินในแต
ละยุทธศาสตร$ ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช
องกําหนด  



 -๑๖๘-  สรุปผลการพัฒนาท"องถิ่นในภาพรวม      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เทศบาลเมืองปากช
อง จะใช,การวัดผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท,องถ่ิน  ซ่ึงจะกําหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพร,อมเสนอแนะความคิดเห็นซ่ึงได,จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต
อผู,บริหารท,องถ่ิน เพื่อใช,เป/นเคร่ืองมือในการพัฒนาท,องถ่ินต
อไป  โดยมีเครื่องมือที่ใช,ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี   - แบบที่ ๑   การกํากับการจัดทําแผนแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส
วนท,องถ่ิน   - แบบที่ ๒   แบบประเมินความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานขององค$กรปกครอง        ส
วนท,องถ่ินในแต
ละยุทธศาสตร$  ข"อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท"องถิ่นในอนาคต      ผลกระทบนาํไปสู
อนาคต 
• การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน มีกระบวนการดําเนินการท่ียุ
งยาก ซับซ,อน และมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกป<  ไม
มีการกําหนดมาตรฐานชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ ทําให,ข้ันตอนในการมีส
วนร
วมของภาคประชาชนมีแนวโน,มท่ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดน,อยลง 
• การมีส
วนร
วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน ซ่ึงมีระเบียบรองรับให,ทุกภาคส
วน มีส
วนร
วมในการจัดทําแผนพฒันา แต
ในทางปฏิบัติในสภาพพื้นท่ีจริง ปUญหาด,านการมีส
วนร
วม ของภาคประชาคมนั้น ไม
ประสบความสาํเร็จเท
าท่ีควร หรือประชาคมมีส
วนร
วมในการจัดทําแผนพัฒนาน,อย อันเนื่องมาจากประชาชนส
วนใหญ
ประกอบอาชีพรับจ,าง  ค,าขาย  และเกษตรกรรม ตลอดจนส
วนใหญ
จะมีรายได,น,อย จึงใช,เวลาส
วนใหญ
ในการหาเลี้ยงชีพ       ข,อสังเกต ข,อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  เทศบาลเมืองปากช
องมีข,อสังเกต ข,อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ$การพัฒนา      ท่ีอยู
ภายใต,องค$ประกอบของสิ่งแวดล,อมภายนอกต
างๆ ดังต
อไปน้ี 
• การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศที่จะส
งผลกระทบต
อเทศบาลเมืองปากช
อง  -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม
จะส
งผลต
อองค$กรปกครองส
วนท,องถ่ินทุกแห
งอย
างไร  -  การยกฐานะหรือปรับลดขนาดองค$กรปกครองส
วนท,องถ่ินทั่วประเทศ  -  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเงินรายได,ท่ีจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองปากช
อง  -  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณแผ
นดินให,องค$กรปกครองส
วนท,องถ่ิน 
• การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส
งผลกระทบต
อเทศบาลเมืองปากช
อง - AEC (Asean Economics Community) ท่ีจะมีการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ    ได,แก
 ไทย พม
า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร$ อินโดนีเซีย ฟKลิปปKนส$ กัมพูชา บรูไน      เพื่อท่ีจะให,มีผลประโยชน$ทางเศรษฐกิจร
วมกัน มีผลประโยชน$อํานาจต
อรองต
างๆ กับคู
ค,า   ได,มากข้ึน และการนําเข,า ส
งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว,นสินค,าบางชนิดท่ีแต
ละ    ประเทศอาจจะขอสงวนสิทธิ์ไว,  - Asean ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะทําให,ประเทศในภูมิภาคน้ีเปลี่ยนไปอย
างมาก    ในด,านการเป/นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป/นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการ    แข
งขันสูง การเป/นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท
าเทียมกัน การเป/นภูมิภาคท่ีมี    การบูรณาการเข,ากับเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความแตกต
างด,านวัฒนธรรมและประเพณี    ของประเทศเพื่อนบ,าน จะมีลักษณะท่ีจะเอ้ือประโยชน$ต
อการประสบความสําเรจ็ด,านการค,า    การลงทุน 



 -๑๖๙-                 ภาคผนวก 



 -๑๗๐-        การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีป& ขององค�กรปกครองส(วนท#องถ่ิน  ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 20 2. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 15 3. ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย 65     3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (10)     3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10)     3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด (10)     3.4 วิสัยทัศน� (5)     3.5 กลยุทธ�  (5)     3.6 เป6าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�  (5)     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�  (5)     3.8 แผนงาน  (5)     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  (5)     3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) รวมคะแนน ๑๐๐                 



 -๑๗๑-     แนวทางเบ้ืองต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีป&ขององค�กรปกครองส(วนท#องถ่ิน  ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 1.ข#อมูลสภาพท่ัวไปและ ข#อมูลพ้ืนฐานขององค�กร ปกครองส(วนท#องถิ่น ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 20  (1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ท่ีตั้งของหมู�บ�าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล�งน�า ลักษณะของไม�/ปBาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ (3)   (2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช�น ข�อมูลเก่ียวกับจ�านวนประชากร และ ช�วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ (2)   (3) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช�น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห� ฯลฯ (2)   (4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง การ ไฟฟ6า การประปา โทรศัพท� ฯลฯ (2)   (5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การประมง การปศุสัตว� การบริการ การท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ�มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า) (2)   (6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เช�น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาํปH ภูมิปIญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมอืง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ (2)   (7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น นํ้า ปBาไม� ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ (2)   (8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดท�าแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือ การใช�ข�อมูล จปฐ. (2)   (9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการ ประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร�วมคิด ร�วมทํา ร�วม ตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน� ร�วมแก�ปIญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู� เพ่ือแก�ปIญหาสาํหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (3)   
2. การวิเคราะห�สภาวการณ� และศักยภาพ ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 15  (1) การวิเคราะห�ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร� จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายของ ผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (2)  

(2) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช� ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต�อการพัฒนาท�องถ่ิน (๑)    



 -๑๗๒-   ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 2. การวิเคราะห�สภาวการณ� และศักยภาพ (ต(อ) (3) การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปIญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปIญญาท�องถ่ิน เปTนต�น (2)   (4) การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส�งเสริม อาชีพ กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ�มต�างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเปTนอยู�ท่ัวไป เปTนต�น (2)   (5) การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต�างๆ ทาง ภูมิศาสตร� กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ�ท่ีมีผลต�อ สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา (2)   (6) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส�งผลต�อการดาํเนินงานได�แก� S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) (2)   (7) สรุปประเด็นปIญหาและความต�องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มกีาร นําเสนอปIญหา ค�นหาสาเหตุของปIญหาหรือสมมติฐานของปIญหา แนว ทางการแก�ไขปIญหาหรือวิธีการแก�ไขปIญหา การกําหนดวัตถุประสงค� เพ่ือแก�ไขปIญหา (2)   (๘) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และการเบิกจ�าย งบประมาณ ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช�น สรุป สถานการณ�การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ�ายงบประมาณ การประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท�องถ่ินในเชิงคุณภาพ (๑)   
(๙) ผลท่ีได�รับจากการดาํเนินงานในปHงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช�น ผลท่ีได�รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปIญหาอุปสรรคการ ดําเนินงานท่ีผ�านมาและแนวทางการแก�ไข ปHงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (๑)   3. ยุทธศาสตร� ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี ๖5      3.1 ยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเดน็ ปIญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (๑๐)      3.๒ ยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในเขตจังหวัด สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (๑๐)      3.๓ ยุทธศาสตร�ของ จังหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิแผนการบริหาร ราชการแผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH และ Thailand 4.0 (๑๐)      



 -๑๗๓-   ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 3. ยุทธศาสตร� (ต(อ)        3.4 วิสัยทัศน� สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเดน็ ปIญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (๕)      3.๕ กลยุทธ� สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (๕)      3.๖ เป6าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาต ิแผนการบริหาร ราชการแผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH และ Thailand 4.0 (๕)      3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ความมุ�งมั่นอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสยัทัศน� ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง  ท่ีจะนําไปสู�ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร� (๕)      3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ�งหมายใน เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป6าประสงค� ตัวช้ีวัด ค�าเป6าหมาย กลยุทธ� จุดยืนทางยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ขององค�กร ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น�าไปสู�การจัดท�าโครงการพัฒนา ท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปH โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล�าว (๕)  
    3.9 ความเช่ือมโยงของ ยุทธศาสตร�ในภาพรวม ความเช่ือมโยงองค�รวมท่ีน�าไปสู�การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลติ /โครงการ จากแผนยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ปH แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (๕)  
    3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปTนผลผลิตท่ีเปTนชุดหรือเปTนโครงการท่ีเปTนชุด กลุ�ม หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปTนต�น เพ่ือน�าไปสู�การจดัทํา โครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปHอย�างถูกต�องและ ครบถ�วน (๕)  รวมคะแนน ๑๐๐           



 -๑๗๔-    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีป& ขององค�กรปกครองส(วนท#องถ่ิน  ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา ๑๐ 2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปHไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปHไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๔. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา ๑๐ ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย ๖๐     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)     5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (5)     5.3 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง (5)     ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH (5)     5.5 เป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห�งชาติ (5)     5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (5)     5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด (5)     5.8 โครงการแก�ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ (5)     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป6าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5)     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)     5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ (5)     5.12 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (5) รวมคะแนน ๑๐๐              



 -๑๗๕-     แนวทางเบ้ืองต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ ความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีป&ขององค�กรปกครองส(วนท#องถ่ิน  ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 1. การสรุปสถานการณ� การพัฒนา เปTนการวิเคราะห�กรอบการจัดท�ายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน ท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปIจจัยและสถานการณ�การ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วยการ วิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม) 
๑0  

2. การประเมินผลการนํา แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป&ไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต�างๆ เพ่ือน�ามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช�น การวัดจ�านวนโครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว�า เปTนไปตามท่ีตั้งเป6าหมายเอาไว�หรือไม�จ�านวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได� กําหนดไว�เท�าไหร� จ�านวนท่ีไม�สามารถดําเนินการได�มีจ�านวนเท�าไหร� สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 
๑0  

3. การประเมินผลการนํา แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป&ไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา เทคนิคต�างๆ มาใช�เพ่ือวัดว�าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ท่ี ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต�อความต�องการของประชาชนหรือไม�และ เปTนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม� ประชาชนพึงพอใจหรือไม� สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดําเนินการต�างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค�หรือไม� ซึ่งเปTนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค�และ เป6าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมา ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน 2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
๑0  

4. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 1) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ มีความสอดคล�องกับ ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในมิติต�างๆ จนน�าไปสู�การ จัดท�าโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกัน 2) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไข ปIญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
๑0  

    



 -๑๗๖-   ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี ๖0    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ เปTนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต�อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ�งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต (5)    5.2 กําหนดวัตถุประสงค� สอดคล�องกับโครงการ มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนด วัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเปTนมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค� มีความเปTนไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (5)    5.3 เป6าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ ) มีความ ชัดเจนนําไปสู�การตั้ง งบประมาณได�ถูกต�อง สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปTนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเป6าหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจ�านวนเท�าไร กลุ�มเป6าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร กลุ�มเป6าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการน้ีจะท�าท่ีไหน เริ่มต�นในช�วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ�มเป6าหมายของโครงการ หากกลุ�มเป6าหมายมีหลายกลุ�ม ให�บอกชัดลงไปว�าใครคือกลุ�มเป6าหมายหลัก ใครคือกลุ�มเป6าหมายรอง 
(5)  

  5.4 โครงการมีความ สอดคล�องกับแผน ยุทธศาสตร� 20 ปH โครงการสอดคล�องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร�างความสามารถในการแข�งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปTนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (5)  
  5.5 เป6าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ ) มีความ สอดคล�องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห�งชาติ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เปTนศูนย�กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH (4) ยึดเป6าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน�าไปสู�การ ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างจริงจังใน 5 ปHท่ีต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธ์ิท่ี เปTนเป6าหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�าง สังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล�าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปTนเมือง (5) การสร�างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปTนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

  5.6 โครงการมีความ สอดคล�องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วย นวัตกรรม ท�าน�อย ได�มาก เช�น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ� ไปสู�สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค� และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู�การเน�น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด สร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล� วต� อยอดความได� เปรี ยบเ ชิง เปรียบ เ ทียบ เช� น  ด� านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
(5)  



 -๑๗๗-    ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 5. โครงการพัฒนา (ต�อ)      5.7 โครงการสอดคล�อง กับยุทธศาสตร�จังหวัด โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม�สามารถแยกส�วนใด ส�วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเปTน โครงการเช่ือมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได� กําหนดข้ึนท่ีเปTนปIจจุบัน 
(5)  

  5.8 โครงการแก�ไขปIญหา ความยากจนหรือการ เสรมิสร�างให�ประเทศชาต ิมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ เปTนโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน ดําเนินการเองหรือร�วมดําเนินการ เปTนโครงการต�อยอดและขยายได� เปTนโครงการท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี จะให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปTนท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�งน�า) (LSEP) 
(5)  

  5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล�องกับเป6าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ จัดท�าโครงการได�แก� (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร�งใส (Transparency) (5)    5.10 มีการประมาณการ ราคาถูกต�องตามหลัก วิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช�าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน มีความโปร�งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ� มีความคลาดเคลื่อนไม�มากกว�าหรือไม�ต่ํากว�าร�อยละห�าของการน�าไปตั้ง งบประมาณรายจ�ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ�ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
(5)  

 5.11 มีการกําหนด ตัวช้ีวัด (KPI) และ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได� เช�น การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่ง ท่ีได�รับ (การคาดการณ� คาดว�าจะได�รับ) (5)  
5.12 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� ผลท่ีได�รับเปTนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�อง เท�ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว�าวัตถุประสงค� ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค� ควรคํานึงถึง (1) มีความเปTนไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได� (3) ระบุสิ่งท่ีต�องการดําเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได� (4) เปTนเหตุเปTนผล สอดคล�องกับความเปTนจริง (5) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� 

(5)  
รวมคะแนน 100      




