




 คำนำ     การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ฉบับทบทวน  ของเทศบาลเมืองปากช$อง อำเภอปากช$อง จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด/วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค0กรปกครองส$วนท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือใช/กำหนดทิศทางและเป8าหมายในการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช$อง  โดยได/จัดทำให/สอดคล/องกับสภาพป:ญหา   ความต/องการของประชาชน  และศักยภาพของเทศบาล  สอดคล/องกับนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร0ชาติ ๒๐ ป@  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ  ยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  องค0การบริหาร ส$วนจังหวัด  และยุทธศาสตร0การพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช$อง  ซ่ึงคณะผู/บริหารและผู/จัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้  มีวัตถุประสงค0ในการจัดทำแผนฯ เพ่ือเปGนแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจำป@  ให/สามารถพร/อมท่ีจะนำไปปฏิบัติ เพ่ือแก/ป:ญหาและตอบสนองความต/องการในด/านต$างๆ  ของประชาชนในเขตเทศบาลได/อย$างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายท่ีคณะผู/บริหารได/มุ$งม่ัน  และมุ$งหวังจะให/เกิดการพัฒนาและส$งผลให/ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปGนอยู$ท่ีดีข้ึน      เทศบาลเมืองปากช$อง  ขอขอบคุณทุกๆ ฝKายในส$วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ประชาคมเมือง  ประชาชน  ตลอดจนคณะผู/บริหารเทศบาลเมืองปากช$อง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช$อง  พนักงานและลูกจ/างของเทศบาลเมืองปากช$องทุกท$าน  ท่ีได/ให/ความร$วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน  และหวังเปGนอย$างยิ่งว$าแผนพัฒนาเทศบาลฉบับนี้  จะเปGนประโยชน0 ในการนำไปใช/พัฒนาในด/านต$างๆ ต$อไป   เทศบาลเมืองปากช�อง  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 สารบัญ   หน
า ส�วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองปากช�อง ๑ ส�วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร'พัฒนาองค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๑๑ ส�วนท่ี  ๓  การนำแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ ๓๓    ๏  ยุทธศาสตร'การพัฒนาและแผนงาน ๓๓    ๏  บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน ๓๕     -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ๓๖      -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๑ ๔๐     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๒ ๔๔     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๓  ๖๕     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๔ ๖๙     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๕ ๗๗     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๖ ๙๘     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๗ ๑๒๕     -  ยุทธศาสตร'ท่ี  ๘ ๑๒๘    ๏  บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค'กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๑๓๙    ๏  บัญชีครุภัณฑ' ๑๔๑ ส�วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล ๑๖๔ ภาคผนวก ๑๖๗    ๏  การประเมินคุณภาพของแผน ๑๖๘    



-๑-  ส�วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองปากช�อง  ๑. ด�านกายภาพ     ๑.๑ ท่ีตั้งของเทศบาลเมืองปากช�อง  เทศบาลเมืองปากช�อง  ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีของอำเภอปากช�อง  จังหวัดนครราชสีมา  เดิมเป'นสุขาภิบาลปากช�อง  ต�อมาได*รับการยกฐานะข้ึนเป'น  เทศบาลตำบลปากช�อง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔  และได*เปลี่ยนแปลงฐานะจาก  เทศบาลตำบลปากช�อง  เป'นเทศบาลเมืองปากช�อง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘  มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีของตำบลปากช�อง    และตำบลหนองสาหร�ายบางส�วน  โดยมีอาณาเขตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท้ังหมด  ๑๕.๒๕  ตารางกิโลเมตร  เทศบาลเมืองปากช�องมีประชากรอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีประมาณ  ๓๔,๓๔๒  คน  (ข*อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)   เป'นชาย ๑๖,๒๖๕ คน  และเป'นหญิง ๑๘,๐๗๗ คน  มีอาณาเขตติดต�อกับองคBกรปกครองส�วนท*องถ่ินต�างๆ ดังนี้   ทิศเหนือ  ติดกับ  หมู�บ*านหนองตาแก*ว   ทิศใต*   ติดกับ  ตำบลหนองน้ำแดง   ทิศตะวันออก  ติดกับ  ลำตะคองและหมู�บ*านประดู�บาก   ทิศตะวันตก  ติดกับ  เขตปDาสงวนแห�งชาติ  หมู�บ*านน้ำตกหลังเหว    ด�านเหนือ  ต้ังแต�หลักเขตท่ี ๑  ซ่ึงต้ังอยู�ริมแนวเขตปDาสงวนแห�งชาติ  ด*านเหนือห�างจากศูนยBกลาง ทางแยกโรงเรียนบ*านหนองกะจะฟากตะวันตก  ระยะ  ๒๕๐  เมตร  เป'นเส*นต้ังฉากกับแนวเขตปDาสงวนแห�งชาติ ด*านเหนือ  ไปทางทิศเหนือ  ผ�านถนนไปชัยบาดาล  ถึงหลักเขตท่ี ๒  ซ่ึงต้ังอยู�ริมถนนไปชัยบาดาล  ฟากเหนือ   ห�างจากศูนยBกลางทางแยกโรงเรียนบ*านหนองกะจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ  ๒๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๒  เป'นเส*นขนานกับทางสาธารณะไปบ*านหนองกะจะ  ถึงหลักเขตท่ี ๓  ซ่ึงต้ังอยู�ด*านทิศเหนือของทางสาธารณะไปบ*านหนองกะจะ  ห�างจากด*านตะวันออกของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส*นต้ังฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๓  เป'นเส*นขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ถึงหลักเขตท่ี ๔  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากด*านตะวันตกเฉียงเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐  ตามแนวเส*นต้ังฉาก  ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๔  เป'นเส*นต้ังฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต*     ถึงหลักเขตท่ี ๕  ซ่ึงต้ังอยู�ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรง กม. ๑๘๒.๓๘๐   จากหลักเขตท่ี ๕  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง - นครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี ๖   ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยBกลางทางหลวงแผ�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  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยBกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนปากช�อง - นครราชสีมา   ฟากตะวันออก  ตรง กม. ๑๗๔.๖๐๐  จัดตามแนวเส*นต้ังฉาก  ระยะ ๑,๑๐๐  เมตร  



-๒-     ด�านตะวันตก  จากหลักเขตท่ี ๗  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  ๒   ตอนปากช�อง–นครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต*  ผ�านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕  ตอนแยก ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒ - บ*านหนองตากู  ถึงหลักเขตท่ี ๘  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยBกลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๓๕  ตอนแยกทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒ - บ*านหนองตากู  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต*  ระยะ ๑,๑๐๐  เมตร   จากหลักเขตท่ี ๘  เป'นเส*นต้ังฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี ๙  ซ่ึงต้ังอยู� 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�างจากศูนยBกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒        ตอนสระบุรี - ปากช�องฟากตะวันออก  ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐  ระยะ  ๔๘๐  เมตร    ด�านใต�  จากหลักเขตท่ี ๑๑  เป'นเส*นต้ังฉากกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี-ปากช�อง    ตรง กม.๑๖๕.๒๐๐  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี-ปากช�อง   ถึงหลักเขตท่ี ๑๒  ซ่ึงต้ังอยู�ห�างจากศูนยBกลางทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒  ตอนสระบุรี ฟากตะวันตก   ตรง กม. ๑๖๕.๒๐๐  ระยะ ๕๐๐  เมตร    ด�านตะวันออก   จากหลักเขตท่ี ๑๒  เป'นเส*นขนานกับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข ๒   ตอนสระบุรี-ปากช�อง  ด*านตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ข*ามคลองเล็กทางรถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี ๑๓  ซ่ึงต้ังอยู�ริมทางรถไฟสายตะวันตกเฉียงเหนือ  ตรง กม.๑๗๖.๔๕๐  ติดกับ แนวเขตปDาสงวนแห�งชาติ  ด*านใต*   จากหลักเขตท่ี ๑๓  เลียบตามแนวเขตปDาสงวนแห�งชาติ  ด*านใต*ไปทางทิศเหนือ  บรรจบกับ หลักเขตท่ี ๑             



-๓-                                        



-๔-  ๒. ด�านการเมือง/การปกครอง     ๒.๑ ด�านการเมือง  เทศบาลเมืองปากช�องมีการแบ�งส�วนการบริหารออกเป'น  ฝDายนิติบัญญัติและฝDายบริหาร      ฝDายนิติบัญญัติ  ได*แก�  สภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ๑๘  คน  ฝDายบริหารได*แก�  นายกเทศมนตรี             รองนายกเทศมนตรี ๓ คน  มีพนักงานเทศบาลสามัญ ๙๙ คน  ลูกจ*างประจำ  ๔๗ คน  พนักงานจ*างท่ัวไป ๒๓๘ คน  มีปลัดเทศบาลเป'นผู*รับผิดชอบควบคุมดูแลข*าราชการท้ังหมด  มีรองปลัดเทศบาล  ทำหน*าท่ีช�วยปลัดเทศบาล ตามท่ีได*รับมอบหมาย  แบ�งเป'นกอง/ฝDาย  ดังนี้           ๑.  สำนักปลัดเทศบาล หัวหน*าสำนักปลัดเทศบาล เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๒.  กองคลัง ผู*อำนวยการกองคลัง เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๓.  กองช�าง ผู*อำนวยการกองช�าง เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม รักษาราชการแทนผู*อำนวยการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๕.  กองการศึกษา ผู*อำนวยการกองการศึกษา เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๖.  กองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู*อำนวยการ   กองวิชาการและแผนงาน เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๗.  กองสวัสดิการสังคม  ผู*อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป'นผู*รับผิดชอบดูแล           ๘.  กองช�างสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู*อำนวยการกองช�างสุขาภิบาล เป'นผู*รับผิดชอบดูแล  เทศบาลเมืองปากช�องมีการเลือกต้ังครั้งแรกเม่ือปP  พ.ศ. ๒๕๒๕  มีนายชนะศักด์ิ  อุ�นเมตตาอารี   เป'นนายกเทศมนตรีตำบลปากช�อง  และมีการเลือกต้ังแบบนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง  และ การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  ได*แบ�งเขตพ้ืนท่ีเป'น  ๓  เขต  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลได*เขตละ  ๖  คน   รวมเป'น  ๑๘  คน  เป'นครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  และในปLจจุบันมีการเลือกต้ังครั้งล�าสุด เม่ือวันท่ี  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  มีนายคมกฤษณB  ลิ้มปLญญาเลิศ  เป'นนายกเทศมนตรีเมืองปากช�อง     ๒.๒ ด�านการปกครอง  เทศบาลเมืองปากช�องมีจำนวนชุมชนในเขตรับผิดชอบท้ังสิ้น   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    ชุมชนนันทเขตตB   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  ชุมชนสะพานดำ   ๑.๒๓   ชุมชนท�ามะนาว ๑.๑๒  ชุมชนประชานุสรณB 



-๕-  ๓. ประชากร     ๓.๑ ข�อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร  ประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง  ในช�วง ๕ ปPท่ีผ�านมามีรายละเอียดดังนี้  ป. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ๒๕๕๘ ๑๖,๒๖๔ ๑๘,๒๙๖ ๓๔,๕๖๐ ๒๕๕๙ ๑๖,๕๗๘ ๑๘,๒๖๔ ๓๔,๘๔๒ ๒๕๖๐ ๑๖,๖๑๒ ๑๘,๓๓๕ ๓๔,๙๔๗ ๒๕๖๑ ๑๖,๓๕๑ ๑๘,๑๖๙ ๓๔,๕๒๐ ๒๕๖๒ ๑๖,๒๖๕ ๑๘,๐๗๗ ๓๔,๓๔๒      ๓.๒ ช�วงอายุและจำนวนประชากร  จำนวนประชากรในแต�ละช�วงวัย ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้  ช�วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว�า ๑๘ ปP) ๓,๔๙๙ ๓,๒๔๔ ๖,๖๙๓ ประชากรอายุ (อายุระหว�าง ๑๘ – ๖๐ ปP) ๑๐,๕๑๒ ๑๑,๕๕๑ ๒๒,๐๖๓ ประชากรผู*สูงอายุ(อายุมากกว�า ๖๐ ปP) ๒,๓๐๔ ๓,๒๘๒ ๕,๕๘๖ รวม ๑๖,๒๖๕ ๑๘,๐๗๗ ๓๔,๓๔๒  ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองปากช�อง  ๔. สภาพทางสังคม     ๔.๑ ด�านการศึกษา  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง  มีโรงเรียนท้ังหมด  ๒๑  แห�ง ประกอบด*วยโรงเรียนดังต�อไปนี้  ๑.  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จำนวน  ๒  แห�ง  ดังนี้  ก.  เป'นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได*แก�        โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ*านหนองสาหร�าย)    ข.  เป'นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  ได*แก�        โรงเรียนเทศบาล ๒  บ*านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภB)  ๒.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จำนวน  ๖  แห�ง              ประกอบด*วยโรงเรียนในระดับต�างๆ ดังนี้  ก.  โรงเรียนระดับประถม  จำนวน  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 , ศูนยBเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  แห�ง  ได*แก�  ๑)  โรงเรียนสายสัมพันธB      ข.  โรงเรียนระดับประถม  จำนวน  ๔  แห�ง  ได*แก�  ๑)  โรงเรียนสกุลศึกษา  ๓)  โรงเรียนวัฒนวิทยา  ๒)  โรงเรียนธารทิพยBศึกษา  ๔)  โรงเรียนกีรติศึกษา    ค.  โรงเรียนระดับมัธยม  จำนวน  ๖  แห�ง  ได*แก� ๑)  โรงเรียนเรืองศรีวิทยา  ๔)  โรงเรียนถนอมศิษยBวิทยา ๒)  โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา  ๕)  โรงเรียนรุ�งอรุณวิทยา  ๓)  โรงเรียนประชานุสรณB  ๖)  โรงเรียนสัญลักษณBวิทยา ง.  โรงเรียนระดับวิทยาลัย  จำนวน  ๒  แห�ง  ได*แก�  ๑)  วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภBเทคโนโลย ี   ๒)  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช�อง       ๔.  ศูนยBเยาวชน   ในสังกัดกองการศึกษา จำนวน ๑ แห�ง  ๑)  ศูนยBเยาวชนเทศบาลเมืองปากช�อง   ๔.๒ ด�านการสาธารณสุข ๑.  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี    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.  ศูนยBบริการสาธารณสุข      จำนวน        ๒      แห�ง ๓.  สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน        ๑      แห�ง ๔.  คลินิกเอกชน                    จำนวน      ๑๒      แห�ง    ๔.๓ ด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน  ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลมีสถานีตำรวจ  ๑  แห�ง  โดยอยู�ในความรับผิดชอบของ สภ. ปากช�อง  และ มีการดำเนินกิจการต�างๆ ดังนี้ ๑. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสินของประชาชน 
- จัดสายตรวจจักรยานยนตBในเขตเทศบาลโดยแบ�งเป'น  ๔  เขต  ตรวจเขตละ  ๒  นาย  โดยปฏิบัติหน*าท่ี  ๒๔  ชัว่โมง 
- มีศูนยBวิทยุสายตรวจ  ๑๙๑  พร*อมปฏิบัติหน*าท่ีรับแจ*งเหตุท้ังทางวิทยุและโทรศัพทB  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง    ๒. ด*านการปVองกันการโจรกรรมธนาคาร  ร*านทอง  และสถาบันการเงินท่ีมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากในแต�ละวันได*จัดทำแผนเผชิญเหตุ  กำหนดหน*าท่ีรับผิดชอบอย�างเป'นรูปธรรมและมีการซักซ*อมอย�างต�อเนื่อง  ในพ้ืนท่ีเทศบาลมีคดีท่ีเกิดมากท่ีสุด  เป'นคดีด*านยาเสพติด  ประเภทยาบ*า  ท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกปP  รองลงมาก็คือ  คดีประทุษร*ายต�อทรัพยBสิน  ประเภทลักทรัพยB  คดีท่ีประชาชนให*ความสนใจมากท่ีสุด     คดีโจรกรรมรถยนตBและรถจักรยานยนตB   



-๗-  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน     ๕.๑  การคมนาคมขนส�ง  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. การระบายน้ำ    ๒.๑  จำนวนราง / ท�อระบายน้ำ  ๒๓๘  แห�ง  รวมระยะทาง  ๖๔.๓๐  กิโลเมตร    ๒.๒  ถนนท่ีมีราง / ท�อระบายน้ำ  ท้ัง ๒ ด*านของถนน            มีจำนวน    ๔๘  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๕๐  กิโลเมตร    ๒.๓  ถนนท่ีมีราง / ท�อระบายน้ำด*านเดียว           มีจำนวน  ๑๙๐  สาย  ระยะทาง  ๔๔.๘๐  กิโลเมตร    ๒.๔  ถนนท่ีไม�มีราง / ท�อระบายน้ำ            มีจำนวน    ๗๙  สาย  ระยะทาง  ๑๙.๒๐  กิโลเมตร    ๒.๕  ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีมีน้ำท�วมขังนานท่ีสุด  ๒  วัน  ประมาณช�วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม           มีสาเหตุเกิดจากท�อและรางระบายน้ำ  รับน้ำไม�ทัน  เฉพาะช�วงเวลาฝนตกหนัก    ๒.๖  เทศบาลมีการทำความสะอาดราง / ท�อระบายน้ำปPละ  ๑  ครั้ง   ๓. การจัดการขนส�งมวลชน       การติดต�อกันระหว�างประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาล  กับประชาชนต�างพ้ืนท่ี  โดยส�วนใหญ� เดินทางโดยรถยนตBเป'นหลัก  มีการเดินทางติดต�อท้ังภายในพ้ืนท่ีและต�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 – สระบุรี  ระยะทาง   ๖๕ กม.  (๗)  ปากช�อง – ชลบุรี  ระยะทาง ๒๔๐ กม.      ๕.๒  การไฟฟ<า   การให*บริการไฟฟVาในเขตเทศบาล    แบ�งเป'น  ๒  ส�วน    ส�วนท่ีหนึ่งการให*บริการไฟฟVาแก�บ*านเรือน  ร*านค*า  สำนักงาน  โดยมีการไฟฟVาส�วนภูมิภาคเป'นผู*ให*บริการ  -  มีจำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟVาใช*       จำนวน   ๑๗,๕๖๓   หลังคาเรือน  



-๘-   ส�วนท่ีสองการให*บริการไฟสาธารณะโดยเทศบาลเป'นผู*ติดต้ัง  และขอขยายเขตไฟฟVาสาธารณะ   ไปยังการไฟฟVาส�วนภูมิภาค  -  จำนวนถนนในเขตเทศบาล  ท่ีมีไฟฟVาสาธารณะ        จำนวน   ๔๓  สาย      ๕.๓  การประปา   การให*บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล  มีการประปาส�วนภูมิภาค  อ.ปากช�อง   เป'นผู*ให*บริการ   -  มีจำนวนครัวเรือนท่ีใช*บริการน้ำประปา       จำนวน    ๑๐,๒๓๐      หลังคาเรือน  -  ปริมาณกำลังการผลิตน้ำประปา                จำนวน    ๑๘,๐๐๐      ลูกบาศกBเมตร / วัน  -  ปริมาณน้ำประปาท่ีต*องการใช*                  จำนวน    ๑๑,๖๖๖      ลูกบาศกBเมตร / วัน  -  ใช*แหล�งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาจากคลองลำตะคอง                   ๕.๕  โทรศัพท9   ๑. การให*บริการโทรศัพทBส�วนบุคคล โทรศัพทBสาธารณะ มี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป'นผู*ให*บริการ      ๕.๕  ไปรษณีย9และการส่ือสาร   ๑. มีท่ีทำการไปรษณียBโทรเลข  ๑  แห�ง  คือ  ท่ีทำการไปรษณียBโทรเลขปากช�อง   และท่ีทำการสื่อสาร      โทรคมนาคมปากช�อง  ๑  แห�ง   ๒. สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี  ได*แก�  หนังสือพิมพBรวมพลัง  รวมถึงการบริการทางสถานีวิทยุชุมชน  ๖. ระบบเศรษฐกิจ      ประชาชนท่ีอาศัยอยู�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.ชัยสวัสด์ิปากช�อง (เชลลB) -   หจก.ปากช�องสันติสุข (คาลเท็กซB) -  หจก.นี้ฮงบริการ (เอสโซ�)  -   บริษัท โอเคปากช�อง จำกัด (ป.ต.ท.) -  ปLZมแก[ส LPG เฉลิมชัย        ข. ตลาดสด               ๔    แห�ง -  ตลาดสดมิตรภาพ    -   ตลาดแขก -  ตลาดสดเทศบาล    -   ตลาดกังวาฬ      ค. ร*านค*าท่ัวไป   ๖.๒  สถานประกอบการเทศพาณิชย9        ก. สถานธนานุบาล     ๑     แห�ง     คือ   สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองปากช�อง      ข. โรงฆ�าสัตวB            ๑     แห�ง     คือ   โรงฆ�าสัตวBเทศบาลเมืองปากช�อง    



-๙-        ๖.๓  สถานประกอบการด�านบริการ      ก. โรงแรม            ๗    แห�ง - โรงแรมภูเบศ             -   โรงแรมริมธารอินนB  -  โรงแรมเดอะฮิลลB    -   โรงแรมนิววันชัย      -  โรงแรมภูพญา   -   โรงแรมปากช�อง -  โรงแรมเดอะ พีโน� โฮเทล ปากช�อง       ข. ธนาคาร          ๑๑    แห�ง -  ธ. กรุงเทพ จำกัด      -   ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด -   ธ. กรุงไทย  จำกัด -  ธ. กสิกรไทย จำกัด      -   ธ. ทหารไทย  จำกัด -   ธ. ออมสิน -  ธ. ไทยพาณิชยB จำกัด    -   ธ. ธนชาต  จำกัด           -  ธ. ธ.ก.ส. จำกัด      -   ธ. แลนดB แอนดB เฮ*าสBจำกัด    -  ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย  (SME  BANK)       ค. สถานท่ีจำหน�ายอาหาร  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  ๓๖๕  แห�ง       ง. สถานบริการโรงรับจำนำ  ๓  แห�ง  คือ  โรงรับจำนำปากช�อง  โรงรับจำนำเคเค                     และโรงรับจำนำเอส.ที.มันนี่  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     ๗.๑  ศาสนา  - ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสตBและอิสลาม  - ศาสนสถานต�าง ๆ มี  ดังนี้        ๑.  วัด     ๘  แห�ง  คือ            ๑.๑  วัดคีรีวันตB  ๑.๕  วัดพิมพาราม            ๑.๒  วัดเทพสถิต  ๑.๖  วัดเขากะจะ            ๑.๓  วัดปางแก  ๑.๗  วัดหนองสาหร�าย             ๑.๔  วัดจันทึก  ๑.๘  วัดท�ามะนาว        ๒.  ท่ีพักสงฆB     ๑  แห�ง  คือ  วัดสิริสัมพันธB        ๓.  มัสยิด ๑  แห�ง  คือ  มัสยิคยันนาตุ*ลฟXรเดาซB        ๔.  โบสถBคริสตB  ๒  แห�ง                ๗.๒ ประเพณีและวัฒนธรรม  - ประเพณีท*องถ่ินท่ีสำคัญ   ๑.  ประเพณีวันข้ึนปPใหม� ๔.  ประเพณีลอยกระทง   ๒.  ประเพณีสงกรานตB ๕.  ประเพณีตักบาตรเทโว          ๓.  ประเพณีแห�เทียนพรรษา        ๗.๓ สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  - สินค*าพ้ืนเมืองในเขตเทศบาลเมืองปากช�องจะเป'นสินค*าแปรรูป  ส�วนใหญ�เป'นจำพวกกุนเชียง  และแหนม   ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ     ๘.๑ น้ำ    - ในเขตเทศบาลเมืองปากช�องมีแหล�งน้ำดังนี้   ๑. ลำตะคอง ๒. คลองอุบากันตB     ๘.๒ ปCาไม�และภูเขา  มีพ้ืนท่ีปDาไม*บางส�วนและภูเขาต้ังอยู�บริเวณนอกแนวเขตเทศบาลเมืองปากช�องด*านทิศตะวันตก  



-๑๐-  ๙. ส่ิงแวดล�อม      ๙.๑  น้ำเสีย           ๑)  เทศบาลเป'นผู*ดำเนินการบำบัดน้ำเสียเอง ๒)  ปริมาณน้ำเสีย  ๔,๐๐๐  ลบ.ม./ วัน            ๓)  ปริมาณน้ำเสียท่ีบำบัดได*  ในเขตเทศบาลเมืองปากช�องจำนวน  ๔,๐๐๐  ลบ.ม./วัน             ๔)  การระบายน้ำหลักในเขตเทศบาล  ได*แก�       -  คลองอุบากันตB   -  ท�อระบายน้ำในเขตเทศบาล        -  ท�อระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียริมทางหลวงแผ�นดินหมายเลข  ๒            ๕)  ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีใช* ระบบบ�อผึ่ง จำนวน  ๑  แห�ง  สามารถบำบัดน้ำเสียได*         จำนวน  ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม./วัน            ๖)  ค�าซ�อมเครื่องจักร/เครื่องมือ  ในการกำจัดน้ำเสีย  จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท / เดือน            ๗)  มีจำนวนพนักงานปฏิบัติหน*าท่ีบำบัดน้ำเสีย  จำนวน  ๗  คนต�อหนึ่งวัน       ๙.๒  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล            ๑)   การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            -  เทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง  มีปริมาณขยะ  ๕๐  ตัน/วัน  -  รถยนตBบรรทุกขยะมูลฝอย  มีขนาดความจุ ๑๐ , ๑๕  และ ๒๒  ลบ.หลา        มีจำนวนรวม  ๑๐  คัน  -  รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย  มีจำนวน ๘ คัน  มีจำนวนถังรองรับขยะมูลฝอย ๕๐๐  ใบ  -  พนักงานเก็บ  ขน  และกวาดขยะมูลฝอย  มีจำนวนรวม  ๙๖  คน  -  มีท่ีดินสำหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จำนวน  ๔๐  ไร�  (พ้ืนท่ีของกรมธนารักษB  ภายใต*ความดูแล     ของกรมพลาธิการทหารบก)   -  มีรถยนตBเก็บขนสิ่งปฏิกูล  จำนวน  ๑  คัน  -  มีสถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลจำนวน  ๑  แห�ง  และมีถังเก็บรวมท้ิง  จำนวน  ๕  ถัง ๑๐.  การป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย    -  รถยนตBดับเพลิง  จำนวน   ๒   คัน    -  รถยนตBตรวจการณB   จำนวน   ๓  คัน    -  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน   ๓  คัน    -  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จำนวน   ๑   เครื่อง    -  รถยนตBหอสูงหรือรถกระเช*า   จำนวน    ๑   คัน    -  อัตรากำลังเจ*าหน*าท่ีดับเพลิง  จำนวน   ๓๘  คน       เป'นพนักงานเทศบาล  จำนวน     ๙  คน       เป'นลูกจ*างประจำ      จำนวน   ๑๕  คน       เป'นลูกจ*างชั่วคราว     จำนวน   ๑๔  คน    -  อาสาสมัครปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.)  จำนวน   ๕๐๒  คน    -  ในรอบปPท่ีผ�านมามีการปฏิบัติหน*าท่ี  จำนวน   ๑๑  ครั้ง    -  ความเสียหายในรอบปPท่ีเกิดข้ึน  จำนวน   ๑๑  ครั้ง    -  ในรอบปPท่ีผ�านมามีการฝhกซ*อม  จำนวน     ๑  ครั้ง    -  วิทยุสื่อสาร    มีจำนวนท้ังสิ้น  ๒๕  เครื่อง            ชนิดติดต้ังสำนักงาน จำนวน     ๕  เครื่อง   ชนิดติดรถยนตBดับเพลิง จำนวน     ๕  เครื่อง   ชนิดมือถือ  จำนวน   ๑๕  เครื่อง   



-๑๑-  ส�วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร9การพัฒนาองค9กรปกครองส�วนท�องถิ่น  1. ความสัมพันธระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค     1.1  กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป% (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐)  วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป�นคติพจน)ประจำชาติว+า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  ยุทธศาสตรชาติ : ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน)และทำให�ประเทศไทยพัฒนาไปสู+อนาคตท่ีพึงประสงค)นั้น จำเป�นจะต�องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนา ของทุกภาคส+วนให�ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป�นจะต�องกำหนดยุทธศาสตร)ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ+ายทอดแนวทางการพัฒนาสู+การปฏิบัติในแต+ละช+วงเวลาอย+างต+อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร�างความเข�าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร+วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส+วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน)แห+งชาติและบรรลุวิสัยทัศน)“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน)ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให�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�างโอกาสความเสมอภาคและ เท+าเทียมกัน ทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  และ (6) ยุทธศาสตร)ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต+ละยุทธศาสตร) สรุปได�ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร)ด�านความม่ันคง  มีเปFาหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศและช+วยลด และปFองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ+มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก ท่ีมีต+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 เพ่ือปFองกันและแก�ไขปHญหาความม่ันคงรูปแบบใหม+       (5)  การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกำลังปFองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร�อย  ภายในประเทศ สร�างความร+วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ       (6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห+งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง  ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม       (7)  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู+แนวระนาบมากข้ึน    



-๑๒-   2. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างความสามารถในการแข+งขัน   เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู+ การเป�นประเทศพัฒนาแล�ว  ซ่ึงจำเป�นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข+งขันและการพัฒนาอย+างยั่งยืนท้ังใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�าง ความม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค�าและการเป�นผู�ประกอบการ รวมท้ัง การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห+งอนาคต ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปHจจัยเชิงยุทธศาสตร)  ทุกด�าน  อันได�แก+ โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส) วิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย)  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ       (1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก+การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร�างความเชื่อม่ัน             การส+งเสริมการค�าและการลงทุนท่ีอยู+บนการแข+งขันท่ีเป�นธรรมและรับผิดชอบต+อสังคม             ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู+ความเป�นชาติการค�าเพ่ือให�ได�ประโยชน)จากห+วงโซ+มูลค+า             ในภูมิภาค และเป�นการยกระดับไปสู+ส+วนบนของห+วงโซ+มูลค+ามากข้ึน       (2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป�นมิตร             ต+อสิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�ดิจิทัลและการค�าท่ีเข�มข�นเพ่ือสร�างมูลค+าเพ่ิมและขยายกิจกรรม              การผลิตและบริการ โดยมุ+งสู+ความเป�นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม             หลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ             ท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังเป�นแหล+งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร              โดยเสริมสร�างฐานการผลิต ให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันของ             ภาคเกษตร ส+งเสริมเกษตรกรรายย+อยให�ปรับไปสู+การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป�นมิตร             กับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ+มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตร             ท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนา             อุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปHจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนา             อุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิทัลและการค�า มาเพ่ิมมูลค+าและยกระดับห+วงโซ+             มูลค+าในระดับสูงข้ึน - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความ             เป�นเลิศและเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป�นฐานรายได�เดิม เช+น              การท+องเท่ียว และพัฒนาให�ประเทศไทยเป�นศูนย)กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ             ด�านการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เป�นต�น       (3)  การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ ยกระดับผลิต             ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (SMEs) สู+สากล และพัฒนาวิสาหกิจ             ชุมชนและสถาบันเกษตรกร       (4)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ            เมืองศูนย)กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส+วนร+วม  มีการจัดการ             สิ่งแวดล�อมเมือง  และโครงสร�างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ       (5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ในด�านการขนส+ง ด�านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา       (6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร�างความเป�นหุ�นส+วนการพัฒนากับนานาประเทศ              ส+งเสริมความร+วมมือกับนานาชาติในการสร�างความม่ันคงด�านต+างๆ เพ่ิมบทบาทของไทย             ในองค)กรระหว+างประเทศ รวมถึงสร�างองค)ความรู�ด�านการต+างประเทศ    



-๑๓-  3. ยุทธศาสตร)การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป�นรากฐาน ท่ีแข็งแกร+งของประเทศ  มีความพร�อมทางกาย  ใจ  สติปHญญา  มีความเป�นสากล  มีทักษะการคิด  วิเคราะห) อย+างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู�คุณค+าความเป�นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ       (1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช+วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ       (2)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท+าเทียม และท่ัวถึง       (3)  การปลูกฝHงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค+านิยมท่ีพึงประสงค)       (4)  การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี       (5)  การสร�างความอยู+ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร�างบทบาทของสถาบันครอบครัว   ในการบ+มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง 4. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาค และเท+าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร+งกระจายโอกาส การพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู+สังคมท่ีเสมอภาคและเป�นธรรม กรอบแนวทาง ท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ       (1)  การสร�างความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมล้ำทางด�านเศรษฐกิจและสังคม       (2)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ       (3)  การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต+อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย       (4)  การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของชุมชน       (5)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  5. ยุทธศาสตร)ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม เพ่ือเร+งอนุรักษ)ฟTUนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ำ รวมท้ังมีความสามารถ ในการปFองกันผลกระทบและปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ+งสู+การเป�นสังคม  สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ       (1)  การจัดระบบอนุรักษ) ฟTUนฟูและปFองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ       (2)  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให�มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ+มน้ำ เน�นการปรับระบบการบริหาร           จัดการอุทกภัยอย+างบูรณาการ       (3)  การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม       (4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม       (5)  การร+วมลดปHญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       (6)  การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร)และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม  6. ยุทธศาสตร)ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�หน+วยงานภาครัฐ มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู+ท�องถ่ินอย+างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสำคัญ อาทิ       (1)  การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของ หน+วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม       (2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ       (3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ       (4)  การต+อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       (5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต+างๆ ให�ทันสมัยเป�นธรรมและเป�นสากล       (6)  การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน+วยงานภาครัฐ       (7)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ+ายของภาครัฐ  



-๑๔-      1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)       การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ+งบรรลุเปFาหมายในระยะ 5 ป= ท่ีจะสามารถต+อยอดในระยะต+อไปเพ่ือให�บรรลุเปFาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร)ชาติ 20 ป=  โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้       1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต+อเนื่องมาต้ังแต+แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพ่ือให�เกิด                    การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย+างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ�มกัน           และการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีซ่ึงเป�นเง่ือนไขจำเป�นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุ+งเน�น           การพัฒนาคนให�มีความเป�นคนท่ีสมบูรณ)สังคมไทยเป�นสังคมคุณภาพ สร�างโอกาสและมีท่ียืน           ให�กับทุกคนในสังคมได�ดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู+ร+วมกันอย+างสมานฉันท)ในขณะท่ี           ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย+างต+อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ  การกระจาย           ความม่ังค่ังอย+างท่ัวถึงและเป�นธรรม เป�นการเติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รักษาความ           หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค+านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม       2. ยึด “คนเป�นศูนย)กลางการพัฒนา” มุ+งสร�างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน                     ให�มีความเป�นคนท่ีสมบูรณ)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            ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน) “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป�นคติพจน)ประจำชาติว+า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”             โดยท่ีวิสัยทัศน)ดังกล+าวสนองตอบต+อผลประโยชน)แห+งชาติ ได�แก+ การมีเอกราชอธิปไตย และ           บูรณภาพแห+งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู+อย+างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู+           อย+างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู+ร+วมกันในชาติอย+างสันติสุข           เป�นป[กแผ+นมีความม่ันคงทางสังคมท+ามกลาง พหุสังคม และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ           เป�นมนุษย)  ความเจริญเติบโตของชาติความเป�นธรรมและความอยู+ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน           ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ ความสามารถ           ในการรักษาผลประโยชน)ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว+างประเทศ           และการอยู+ร+วมกันอย+างสันติประสานสอดคล�องกันด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และ           ประชาคมโลกอย+างมีเกียรติและศักด์ิศรีประเทศไทยไม+เป�นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล           ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด�อยกว+า       4. ยึด “เปFาหมายอนาคตประเทศไทยป=2579” ท่ีเป�นเปFาหมายในยุทธศาสตร)ชาติ20 ป=มาเป�นกรอบ            ในการกำหนดเปFาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ป=แรกและเปFาหมายในระดับย+อยลงมา โดยท่ีเปFาหมาย           และตัวชี้วัดในด�านต+างๆ มีความสอดคล�องกับกรอบเปFาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  ท้ังนี้ เปFาหมาย           ประเทศไทยในป= 2579 ซ่ึงยอมรับร+วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของ           การพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย           ท่ีพึงปรารถนา และกลุ+มเปFาหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไว�ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทย           มีการพัฒนาอย+างม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป�นสังคมท่ีเป�นธรรม           มีความเหลื่อมล้ำน�อย คนไทยเป�นมนุษย)ท่ีสมบูรณ)เป�นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู�และเรียนรู�ได�  



-๑๕-            ด�วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู� มีทักษะและทัศนคติท่ีเป�นค+านิยมท่ีดีมีสุขภาพร+างกายและจิตใจ           ท่ีสมบูรณ)มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน)ต+อส+วนรวม            มีความเป�นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญ           ในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยู+บนฐานของการใช�นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข+งขัน           ในการผลิตได�และค�าขายเป�น มีความเป�นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพ           และรูปแบบท่ีโดดเด+นเป�นท่ีต�องการในตลาดโลก เป�นฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ เช+น            การให�บริการคุณภาพท้ังด�านการเงิน ระบบโลจิสติกส)บริการด�านสุขภาพ และท+องเท่ียวคุณภาพ            เป�นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป�นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ           ท่ีเป�นอุตสาหกรรมแห+งอนาคตท่ีใช�นวัตกรรม ทุนมนุษย)ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต+อยอด           ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปHจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม+ๆ เพ่ือนำ           ประเทศไทยไปสู+การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป�นอัจฉริยะ”       5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก           การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช�ภูมิปHญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12            มุ+งเน�นการสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐาน           กลุ+มประชากรชั้นกลางให�กว�างข้ึน โดยกำหนดเปFาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส                    ทางสังคมและรายได�ของกลุ+มประชากรรายได�ต่ำสุดร�อยละ 40 ให�สูงข้ึน นอกจากนี้ การเพ่ิม           ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช�ภูมิปHญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป�นหัวใจสำคัญในการ                    ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต+อไปสำหรับทุกภาคส+วนในสังคมไทย โดยท่ีเส�นทางการพัฒนา           ท่ีมุ+งสู+การเป�นประเทศท่ีพัฒนาแล�วนั้นกำหนดเปFาหมายท้ังในด�านรายได�ความเป�นธรรม            การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร�างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล            และความเป�นมิตรต+อสิ่งแวดล�อม       6. ยึด “หลักการนำไปสู+การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย+างจริงจังใน 5 ป=ท่ีต+อยอดไปสู+ผลสัมฤทธิ์           ท่ีเป�นเปFาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป�นกลไกเชื่อมต+อในลำดับแรกท่ีจะกำกับและ           ส+งต+อแนวทางการพัฒนาและเปFาหมายในยุทธศาสตร)ชาติ 20 ป=ให�เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและ           ในแต+ละด�านอย+างสอดคล�องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงให�ความสำคัญกับการใช�กลไกประชารัฐ           ท่ีเป�นการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกำหนดประเด็น           บูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูง และได�กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญ           ท่ีจะตอบสนองต+อเปFาหมายการพัฒนาได�อย+างแท�จริง รวมท้ังการกำหนดเปFาหมายและตัวชี้วัด           ท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว+าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ+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                    ประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป�นแนวทางสำคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ+นดิน                     รวบรวมและกำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญในระดับปฏิบัติและกำหนดจุดเน�นในการพัฒนา           เชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป�นจุดยุทธศาสตร)สำคัญในด�านต+างๆ    



-๑๖-      1.3  แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)  วิสัยทัศน (Vision)  “ศูนย)กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ)ไหม ท+องเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป�นสุข” พันธกิจ (Mission)  1.  ส+งเสริมการผลิตและแปรรูปข�าวหอมมะลิ  2.  ส+งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  3.  ส+งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  4.  ส+งเสริมการเรียนรู�สู+การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5.  ส+งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ)ไหม  6.  ส+งเสริมการท+องเท่ียวท่ีได�รับความนิยม และบริหารจัดการให�มีศักยภาพ  7.  ส+งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน และค�าขายชายแดน  ๘.  ส+งเสริมและพัฒนาด�านสังคม เปDาประสงครวม (Objective)  1. เพ่ือส+งเสริมการผลิตและแปรรูปข�าวหอมมะลิเพ่ือการส+งออก  2. เพ่ือส+งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  3. เพ่ือส+งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ  4. เพ่ือส+งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ)ไหม  5. เพ่ือส+งเสริมการท+องเท่ียว และการค�าชายแดน  6. เพ่ือส+งเสริมระบบโลจิสติกส)และการกระจายสินค�าในภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)  1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข+งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท+องเท่ียว และผลิตภัณฑ)ไหม  3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข+งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  2. ส+งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส)และการกระจายสินค�าในภูมิภาค  3. ส+งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให�เหมาะสม  4. ยกระดับสินค�าเกษตรเข�าสู+ระบบมาตรฐาน  5. ส+งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  6. ส+งเสริมการใช�นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  7. ส+งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร�างมูลค+าเพ่ิม  8. สนับสนุนให�มีการรวมกลุ+มผลิตและจำหน+าย  9. ยกระดับความสามารถในการแข+งขันด�านการตลาดสินค�าการเกษตร  ๑๐. ส+งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว)คุณภาพสูง ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท+องเท่ียว และผลิตภัณฑ)ไหม  1. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  2. พัฒนาสินค�าและบริการทางการท+องเท่ียว  3. พัฒนาบุคลากรทางการท+องเท่ียว  4. สร�างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให�นักท+องเท่ียว 



-๑๗-   5. พัฒนาและฟTUนฟูแหล+งท+องเท่ียว  6. ส+งเสริมการท+องเท่ียวเชิงกีฬา  7. ส+งเสริมการท+องเท่ียวตามรอยช�าง  8. ส+งเสริมพัฒนา การค�า การลงทุน การค�าชายแดน  9. ส+งเสริมการท+องเท่ียววิถีชุมชน  ๑๐. ส+งเสริมนวัตกรรมการท+องเท่ียว ประชาสัมพันธ) และการตลาด  ๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให�มีคุณภาพ  ๑๒. ส+งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ)การท+องเท่ียวและผลิตภัณฑ)ไหม  ๑๓. พัฒนาผลิตภัณฑ)ไหมให�มีคุณภาพและมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  1. ส+งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นตัวเด็กปฐมวัยเป�นสำคัญ  ๒. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด�านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  3. ส+งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส+งเสริมสร�างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  4. ส+งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ๑.๔ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ป% (พ.ศ. 2561 – 256๕) วิสัยทัศน  “โคราชเมืองน+าอยู+ มุ+งสู+เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” เปDาประสงครวม  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข+งขันด�านเศรษฐกิจของจังหวัด  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน  3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ)และมีสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมต+อการดำเนินชีวิตตามแนวทาง           เศรษฐกิจพอเพียง และมีอุทยานธรณีโคราชท่ีมุ+งสู+อุทยานธรณีโลก  4. เพ่ือเสริมสร�างความม่ันคง ในการปFองกันและแก�ไขปHญหาภัยคุกคาม และปกปFองสถาบันหลักของชาติ  5. เพ่ือให�หน+วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร     จัดการทุกด�าน ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันทางเศรษฐกิจ กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง  1. เสริมสร�างและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล+งท+องเท่ียว รอบแหล+งท+องเท่ียว       และเส�นทางไปยังแหล+งท+องเท่ียว  2. เสริมสร�างและพัฒนาสินค�า และบริการเก่ียวกับแหล+งท+องเท่ียวให�มีมูลค+าเพ่ิมข้ึน  3. ส+งเสริมและประชาสัมพันธ)แหล+งท+องเท่ียว  4. ส+งเสริมการสร�างมูลค+าสินค�าและบริการภาคการเกษตร  5. ส+งเสริมการสร�างมูลค+าสินค�าและบริการนอกภาคการเกษตร  6. ส+งเสริมการนำผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food Valley)      มาใช�กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  7. ส+งเสริมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส)เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  8. น�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู+การปฏิบัติอย+างยั่งยืน  9. สร�างโอกาสและพัฒนาฝ=มือให�กับ ผู�อยู+ในวัยแรงงานและผู�ประกอบการ  



-๑๘-  ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2  การลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให�เป�นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง  1. ส+งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข  2. ส+งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา      3. ส+งเสริมและพัฒนาด�านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  4. ส+งเสริมและพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  5. ส+งเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต�โครงการไทยนิยมยั่งยืน  6. ส+งเสริมและพัฒนา หมู+บ�านล�าหลัง ครัวเรือนท่ีไม+ผ+านเกณฑ) จปฐ.  7. ส+งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด�านอ่ืนๆ ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ให�มีความสมบูรณ)อย+างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู+อุทยานธรณีโลก กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง  1. ส+งเสริมการอนุรักษ) ฟTUนฟู และให�ความรู� สร�างจิตสำนึกประชาชน ได�ตระหนักถึงคุณค+า และประโยชน)      ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปZาไม� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค)ให�ทุกภาคส+วนร+วม  สำนึกรับผิดชอบต+อสังคม      เก่ียวกับการลดปริมาณขยะ  3. ส+งเสริมการมีส+วนร+วมการจัดการน้ำเสีย และส+งเสริมพัฒนาฟTUนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ  4. ส+งเสริมให�มีการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  5. ส+งเสริมให�มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (นอกเขตชลประทาน) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  7. พัฒนาระบบปFองกันน้ำท+วมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งก+อสร�างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตามเส�นทางน้ำ  8. ส+งเสริมการปรับปรุงฟTUนฟูดินเค็มเพ่ือการเกษตร  9. พัฒนาการจัดต้ังอุทยานธรณีโคราชสู+อุทยานธรณีโลกยูเนสโก  10. ส+งเสริมการรณรงค)ประหยัดพลังงาน และส+งเสริมการใช�พลังงานสะอาด ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 4  การเสริมสร�างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปFองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง  1. สร�างความรู�ความเข�าใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย)  ให�ประชาชน      ได�รับรู�รับทราบ  2. ส+งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู�หลักการทรงงาน  3. สร�างระบบเครือข+ายในภาครัฐ และภาคประชาชน            4. ส+งเสริมการสร�างความปรองดองสมานฉันท)ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด  5. ส+งเสริมในการให�ความรู� และการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วน     6. จัดระบบการปFองกันปราบปรามผู�กระทำความผิด  7. สร�างระบบเครือข+ายการทำงานเฝFาระวัง  8. ส+งเสริมการเตรียมความพร�อมเพ่ือปFองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ กลยุทธ)ท่ีเก่ียวข�อง  1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และเครือข+าย ด�วยองค)ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรม  2. ส+งเสริมและพัฒนาโครงสร�าง องค)กรภาครัฐ ด�วยองค)ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรม  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน      ตามนโยบายของรัฐบาล 



-๑๙-  1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนทVองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 256๕)      1. ยุทธศาสตรการสานต�อแนวทางพระราชดำริ          แนวทางการพัฒนา  1.1  ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวฯ เม่ือป=2538        เพ่ือแก�ไขและปFองกันปHญหาอุทกภัยอย+างเป�นระบบ  1.2  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร�างแหล+งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค        และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก�ไขปHญหาน้ำท+วมและน้ำแล�ง  1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให�เข�าใจเรื่องการใช�น้ำ        และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�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�นเครื่องมือและประกอบการศึกษา        เป�นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป  2.4  ส+งเสริมให�ประชาชนได�เตรียมพร�อมเข�าสู+ประชาคมอาเซียน  2.5  ส+งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย      3. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาการเกษตร         แนวทางการพัฒนา  3.1  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ)พืชและเมล็ดพันธุ)พืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได�เพ่ิมผลผลิต ส+งเสริมให�เกิด               เกษตรอุตสาหกรรม โดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  3.2  ลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค+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 นำเครื่องจักรและเทคโนโลยี         ใหม+ๆ มาใช� เพ่ือเพ่ิมมูลค+าสินค�าและปริมาณสินค�าคุณภาพในท�องถ่ิน ส+งเสริมการกระจายสินค�าไปสู+        ท้ังภายในและต+างประเทศ โดยการร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  3.5  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ               พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงาน         ท้ังภาครัฐและเอกชน  3.6  ส+งเสริมประชาชนในท�องถ่ินให�มีการเลี้ยงสัตว)เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจำหน+ายและเพ่ือ         การอนุรักษ) โดยขอความร+วมมือและให�ความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน      4. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาสังคม         แนวทางการพัฒนา  4.1  ส+งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู+บ�านและชุมชนให�เข�มแข็งเพ่ือเป�นผู�นำการพัฒนา               ชุมชนและท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพ  4.2  ส+งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 



-๒๐-   4.3  ส+งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาส        ประชาชน และคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  4.4  ส+งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท�องถ่ิน เพ่ือเตรียมยกระดับ         เข�าสู+ประชาคมอาเซียน  4.5  ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินทุกระดับเพ่ือปFองกันและให�มี         การปราบปรามและแก�ไขปHญหาการเสพ การผลิตและการจำหน+ายยาเสพติดในทุกระดับ  4.6  ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจร เพ่ือให�บริการประชาชน และรับทราบปHญหา อุปสรรค และ         ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการแก�ไขความเดือดร�อนของประชาชน  4.7  ส+งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู�ท่ีเป�นแบบอย+างท่ีดี และสร�างคุณประโยชน)ต+อสังคม รวมท้ังจัดสร�าง         หอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู�มีคุณูปการ และสร�างชื่อเสียงให�แก+         จังหวัดนครราชสีมา      5. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาสาธารณสุข         แนวทางการพัฒนา  5.1  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข         ประจำหมู+บ�าน (อสม.)  5.2  ส+งเสริมและสนับสนุนให�การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน         เพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีดีท่ัวถึงและทันเหตุการณ) โดยร+วมมือกับโรงพยาบาลส+งเสริม         สุขภาพตำบล และหน+วยงาน หรือองค)กรท่ีเก่ียวข�อง  5.3  ส+งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให�มีสุขภาพแข็งแรง โดยให�การเรียนรู�         การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปFองกันโรค การใช�ยาอย+างถูกต�อง การรับประทานอาหาร         ท่ีมีประโยชน)และการเข�ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามข้ันตอน         และวิธีการทางการแพทย)      6. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาโครงสรVางพ้ืนฐาน         แนวทางการพัฒนา  6.1  ส+งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ให�สอดคล�องกับความจำเป�นและ               ความต�องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย+างพอเพียง  6.2  ก+อสร�าง ปรับปรุงเส�นทางการคมนาคมอย+างท่ัวถึง  6.3  ประสาน สนับสนุน ร+วมมือกับส+วนราชการ และองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน               เครื่องมือ เครื่องจักรกลตลอดจนผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  6.4  ประสานในการแก�ไขปHญหาความเดือนร�อนของประชาชนในด�านสาธารณูปโภค และส+งเสริม         ให�ประชาชนเข�าใจในการใช�และรักษาสาธารณูปโภคอย+างคุ�มค+า  6.5  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส+ง เพ่ือแก�ไขปHญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป�นระเบียบ         ในการให�บริการแก+ประชาชน      7. ยุทธศาสตรดVานการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา         แนวทางการพัฒนา 7.1  พัฒนาฟTUนฟูและส+งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท�องถ่ินโคราช          เพ่ือการอนุรักษ)สืบสานต+อและเชื่อมโยงสู+กิจกรรมการท+องเท่ียว  



-๒๑-  7.2  พัฒนาและฟTUนฟูแหล+งท+องเท่ียวเดิม สร�างแหล+งท+องเท่ียวใหม+ รวมท้ังกิจกรรมด�านการท+องเท่ียว          และสิ่งอำนวยความสะดวกต+างๆ โดยร+วมมือกับองค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินในจังหวัด หน+วยงาน         และส+วนราชการ ตลอดจนองค)กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง 7.3  สนับสนุนและส+งเสริมความสามารถของผู�ประกอบการธุรกิจท+องเท่ียว และสร�างเครือข+าย        เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการ โดยการจับคู+ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค�าและขยายตลาดสินค�า        ท้ังภายในประเทศและต+างประเทศ 7.4  ส+งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข+งขันกีฬาประเภทต+างๆ รวมถึงการสร�าง       ความเป�นเลิศทางด�านกีฬาสู+อาชีพในระดับชาติและนานาชาติ      8. ยุทธศาสตรดVานการบริหารจัดการบVานเมืองท่ีดี         แนวทางการพัฒนา  8.1  ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงานขององค)การบริหารส+วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให�รองรับ        การปฏิบัติภารกิจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข�าสู+              ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสร�างความสัมพันธ)และแลกเปลี่ยนความรู�และทัศนคติ        ในด�านต+างๆ กับองค)กรปกครองท�องถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต+างๆ ในโลก  8.2  นำระบบสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานภายในองค)กร เพ่ือให�บริการกับประชาชนให�สะดวก รวดเร็ว        แม+นยำ โดยยึดถือประโยชน)สูงสุดของประชาชนผู�รับบริการเป�นสำคัญ  8.3  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค)การบริหารส+วนจังหวัดนครราชสีมา ให�ได�รับการศึกษา อบรม        การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู� เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการ        ประชาชน และในการสื่อสารและร+วมมือกับประชาชนอาเซียน  8.4  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน ร+วมกันระหว+างหน+วยงานภาครัฐ และเอกชน องค)กรปกครอง        ส+วนท�องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน สร�างประโยชน)สูงสุด แก+ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  8.5  พัฒนาระบบการบริการและอำนวยการ แก�ไขปHญหาความเดือดร�อนของประชาชนเป|ดโอกาส        ให�ประชาชนได�เข�ามีส+วนร+วม  8.6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ      9. ยุทธศาสตรดVานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน         แนวทางการพัฒนา 9.1  ส+งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต+างๆ 9.2  ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ หน+วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค)กรท่ีเก่ียวข�อง          ในการเตรียมความพร�อมในการปFองกันภัย และการช+วยเหลือผู�ประสบภัย 9.3  ส+งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกล�องวงจรป|ดในเขตชุมชน และสถานท่ีสำคัญ โดยสร�างความ               อบอุ+นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน  9.4  สนับสนุนการฝ[กอบรมจัดต้ังและอบรมฟTUนฟูตำรวจบ�าน และอาสาสมัครปFองกันภัยฝZายพลเรือน (อปพร.)         และอาสาสมัครอ่ืนๆ เพ่ือเป�นกำลังสนับสนุนเจ�าหน�าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร         ในชุมชนหมู+บ�าน 9.5  ส+งเสริมสนับสนุนการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 9.6  ส+งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก�ไขปHญหาการจราจร เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก+ผู�ใช�รถ ใช�ถนน 9.7  ส+งเสริมสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุการใช�ถนน   



-๒๒-      10. ยุทธศาสตรดVานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลVอม          แนวทางการพัฒนา 10.1  ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนา          ฟTUนฟู และอนุรักษ)ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม แหล+งน้ำ ลุ+มน้ำลำคลอง และปZาไม� ให�มีความอุดมสมบูรณ) 10.2  ส+งเสริม สนับสนุนและร+วมมือกับส+วนราชการ องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ินและภาคเอกชน          ในการรณรงค)สร�างจิตสำนึกเพ่ือปFองกันและแก�ไขปHญหามลพิษ/มลภาวะและปHญหาสิ่งแวดล�อม          ของชุมชนท�องถ่ินทุกระดับ 10.3  ส+งเสริม สนับสนุนและสร�างความร+วมมือกับส+วนราชการท่ีเก่ียวข�อง องค)กรปกครองส+วนท�องถ่ิน          ในการจัดทำระบบกำจัดขยะ รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย+างเป�นระบบ  ๒. ยุทธศาสตร9ขององค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     ยุทธศาสตร9การพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�อง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)     ๒.๑ วิสัยทัศน9            “สร*างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีประสิทธิภาพด*านการศึกษา  สร*างบ*านเมืองให*ก*าวหน*า  พัฒนาการท�องเท่ียว”  พันธกิจ           ๑.  ดูแล ขุดลอก และบำรุงรักษาแหล�งน้ำ           ๒.  ส�งเสริมการศึกษา  ปVองกันและส�งเสริมสุขภาพประชาชน           ๓.  พัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานให*ท่ัวถึง           ๔.  ส�งเสริมการท�องเท่ียว บำรุงรักษาภูมิปLญญาท*องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท*องถ่ิน      ๒.๒ ยุทธศาสตร9การพัฒนา           ๑.  ยุทธศาสตรBการพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดำริ             ๒.  ยุทธศาสตรBสร*างสังคมให*มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข             ๓.  ยุทธศาสตรBเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปLญหาความยากจน            ๔.  ยุทธศาสตรBการพัฒนาด*านการศึกษา           ๕.  ยุทธศาสตรBการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ*านเมืองท่ีดี           ๖.  ยุทธศาสตรBการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน           ๗.  ยุทธศาสตรBการอนุรักษBและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล*อมให*เกิดความสมดุลอย�างยั่งยืน           ๘.  ยุทธศาสตรBการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา      ๒.๓ เปDาประสงค           1.  ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค-เพ่ิมข้ึน           2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี           3.  เพ่ือพัฒนาและส+งเสริมการศึกษา           4.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร การบริการให�มีสิทธิภาพ           5.  เพ่ือเป�นเมืองสังคมสงบสุข            6.  เมืองมีภูมิทัศน)สวยงาม            7.  เพ่ือส+งเสริมประชาธิปไตยและการมีส+วนร+วมของภาคประชาชน      ๒.๔ ตัวช้ีวัด           1.  ร�อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล+งน้ำ           2.  ร�อยละของครัวเรือนท่ีผ+านเกณฑ)ข�อมูลพ้ืนฐาน หรือ จปฐ 



-๒๓-            3.  ร�อยละของรายได�ต+อครัวเรือนท่ีสูงข้ึน           4.  ร�อยละของประชาชนท่ีสามารถเข�าถึงแหล+งเรียนรู�หรือกิจกรรมการเรียนรู�           5.  ร�อยละของประชาชนท่ีมีความเชื่อม่ันต+อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล           6.  ร�อยละท่ีลดลงของมลพิษด�านสิ่งแวดล�อมท่ีเกินค+ามาตรฐาน           7.  ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนผู�เข�าร+วมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการท+องเท่ียว      ๒.๕ ค�าเปDาหมาย           1.  ร�อยละ 100 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาแหล+งน้ำ           2.  ร�อยละ 100 ของครัวเรือนผ+านเกณฑ)ข�อมูลพ้ืนฐาน 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�อมท่ีเกินค+ามาตรฐานลดลงร�อยละ 0.4           7.  ประชาชนเข�าร+วมกิจกรรมงานประเพณี กีฬา และการท+องเท่ียว เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5      ๒.๖ กลยุทธ  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดำริ  แนวทางการพฒันาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้           1) ประสานและการบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวฯ เม่ือป= 2538    เพื่อแก�ไขและปFองกันปHญหาอุทกภัยอย+างเป�นระบบ            2) พัฒนาขุดลอก คูคลอง  และจัดสร�างแหล+งนำ้ เพื่อการแก�ไขปHญหาน้ำท+วมและน้ำแล�ง            3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. ยุทธศาสตรสรVางสังคมใหVมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข    แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้            1) การสังคมสงเคราะห) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อ HIV และผู�พ�นโทษ             2) การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ             3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการการแพร+ระบาดของโรค             4) การปFองกัน การแพร+ระบาดปHญหายาเสพติด  3. ยุทธศาสตรเสริมสรVางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปdญหาความยากจน   แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้            1) ส+งเสริมกิจการพาณิชย)และลงทนุ / กิจการสหกรณ) / ตลาดเพื่อการพาณิชย)             2) ส+งเสริมอาชีพ / พฒันาสนิค�าชมุชน / ตลาดชุมชน / ร�านค�าชมุชน  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดVานการศึกษา  แนวทางการพฒันาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้           1) ส+งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา  ให�เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา             2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด�านการศึกษาให�มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล             3) สนับสนนุส+งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  5. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบVานเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้            1) ส+งเสริมศักยภาพของท�องถ่ินในทุกๆด�าน ตามหลักการบริหารจดัการที่ดี             2) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง             3) ส+งเสริมประชาธปิไตยและการมีส+วนร+วมของภาคประชาชน  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดVานโครงสรVางพ้ืนฐาน  แนวทางการพฒันาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้            1) การจัดให�มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชน    และท�องถ่ิน             2) การขนส+งและความปลอดภัยด�านการวิศวกรรมจราจร 



-๒๔-              3) การสาธารณปูโภค – สาธารณปูการ  และการก+อสร�างอ่ืนๆ             4) การผังเมืองของท�องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด  7. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลVอมใหVเกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน   แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้            1) การกำจัดมูลฝอย สิง่ปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต+างๆ ในท�องถ่ินและชมุชน             2) การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย)กำจดัขยะระดับอำเภอ             3) การปลูกจิตสำนึกและค+านยิมให�ประชาชนในท�องถ่ินมีความรู�และความเข�าใจในการอนุรักษ)และส+งเสริม    การค�นหาสิ่งอ่ืนๆ ในท�องถ่ินไปทดแทนพลงังาน  8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา    แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ)  มีดังนี ้           1) พัฒนารายได�จากการจัดกิจกรรมท+องเที่ยวเชิงนิเวศน) ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท�องถ่ิน ภูมิปHญญาท�องถ่ิน     และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน            2) การเพิ่มศักยภาพสินค�าและบริการ / การประชาสัมพันธ)แหล+งท+องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก)ท�องถ่ิน            3) การสนับสนนุและส+งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินจัดกิจกรรมทางศาสนา            4) การสนับสนนุส+งเสริมกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  การจัดกีฬาประเภทต+างๆ  การสร�างความเป�นเลศิ    ด�านสู+กีฬาอาชีพในระดบัชาติ และนานาชาต ิ     ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร9           จุดยืนทางยุทธศาสตร9 (Positioning) ของเทศบาลเมืองปากช�อง   ๑. เมืองปากช�อง  เป'นเมืองประตูสู�อีสานและเป'นเส*นทางผ�านการขนส�งมวลชนและขนส�งเชิงพาณิชยB    การคมนาคมสะดวก ใกล*กรุงเทพมหานคร   ๒. บริเวณรอบๆพ้ืนท่ีท้ังในเขตและนอกเขตมีแหล�งท�องเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวก    ท่ีได*มาตรฐาน  เช�น  เขาใหญ�ท่ีเป'นมรดกโลก  มีภูมิประเทศสวยงาม  อากาศดีติดอันดับโลก   ๓. มีสถาบันการศึกษาหลายระดับและมากมาย   ๔. มีชุมชนทางด*านธุรกิจและการค*ามากมาย  อีกท้ังภายในพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองปากช�อง    มีสถาบันการเงินและธนาคารท่ีรองรับให*การบริการอำนวยความสะดวกได*อย�างท่ัวถึง    แก�ประชาชนในเขตและนักท�องเท่ียว   ๕. มีพ้ืนปDาท่ีเป'นแหล�งนํ้า  และมีลําตะคลองไหลผ�าน     ดังนั้น   ด*วยสภาพพ้ืนท่ีโดยรวมของเทศบาลเมืองปากช�องท่ีมีความอุดมสมบูรณB  ท้ังทางด*านทรัพยากรธรรมชาติและปLจจัยท่ีเก้ือหนุนต�างๆ  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรB  (Strategy Positioning)  ของเทศบาลเมืองปากช�องดังนี้  "พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปากช�องเป�นเมืองน�าอยู� เป�นเมืองแห�งการท�องเท่ียว เชิงนิเวศน  ท่ีมีความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดล'อม"      ๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร9ในภาพรวม  ตารางแสดงความสอดคล*องระหว�างยุทธศาสตรBชาติ ๒๐ ปP แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑๒  ยุทธศาสตรBจังหวัด  ยุทธศาสตรBการพัฒนาขององคBกรปกครองส�วนท*องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  และยุทธศาสตรBการพัฒนา ของเทศบาลเมืองปากช�อง     



-๒๕-   ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลเมืองปากช�อง (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป% (พ.ศ.256๑-25๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-256๕) ๑ ยุทธศาสตรBการสานต�อ แนวทางพระราชดำริ ๕.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป'นมิตร ต�อส่ิงแวดล*อม ๔.ยุทธศาสตรBการ เติบโตท่ีเป'นมิตรกับ ส่ิงแวดล*อมเพ่ือการ พัฒนาท่ียั่งยืน ๗.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาโครงสร*าง พ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกสB ๙.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ๑.ยุทธศาสตรBการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข�งขันเศรษฐกิจ ๓.ยุทธศาสตรBบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล*อม ให*มีความสมบูรณBอย�างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู�อุทยานธรณีโลก ๑.ยุทธศาสตรBการสานต�อ แนวทางพระราชดำริ ๒ ยุทธศาสตรBสร*างสังคมให*มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ๓.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาและส�งเสริม ศักยภาพคน ๔.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างโอกาสความเสมอ ภาคและเท�าเทียมกัน ทางสังคม  ๑.ยุทธศาสตรBการ เสริมสร*างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษยB ๒.ยุทธศาสตรBการสร*างความเป'นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ ในสังคม ๔.ยุทธศาสตรBการเติบโต ท่ีเป'นมิตรกับส่ิงแวดล*อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ๕.ยุทธศาสตรBความม่ันคง ๒.ยุทธศาสตรBการลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให*เป'นเมืองน�าอยู� ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ๔.ยุทธศาสตรBการเสริม สร*างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปVองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสินของประชาชน ๔.ยุทธศาสตรBด*าน การพัฒนาสังคม ๕.ยุทธศาสตรBด*าน การพัฒนาสาธารณสุข ๙.ยุทธศาสตรBด*าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน ๓ ยุทธศาสตรBเสริมสร*างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปLญหาความยากจน ๒.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างความสามารถใน การแข�งขัน  ๓.ยุทธศาสตรBการ สร*างความเข*มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข�งขันได*อย�างยั่งยืน ๑.ยุทธศาสตรBการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข�งขันเศรษฐกิจ  ๔.ยุทธศาสตรBด*าน การพัฒนาสังคม  ๔ ยุทธศาสตรBการพัฒนาด*านการศึกษา ๓.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาและส�งเสริม ศักยภาพคน ๑.ยุทธศาสตรBการ เสริมสร*างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษยB ๒.ยุทธศาสตรBการ สร*างความเป'นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ ในสังคม  ๒.ยุทธศาสตรBการลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให*เป'นเมืองน�าอยู� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ยุทธศาสตรBด*าน การพัฒนาการศึกษา ๕ ยุทธศาสตรBการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ*านเมืองท่ีดี ๑.ยุทธศาสตรBด*าน ความม่ันคง ๖.ยุทธศาสตรBด*านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ๖.ยุทธศาสตรBการเพ่ิม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลใน สังคมไทย ๕.ยุทธศาสตรBการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด*านอื่น ๆ ๔.ยุทธศาสตรBการเสริม สร*างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปVองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสินของประชาชน ๘.ยุทธศาสตรBด*าน การบริหารจัดการบ*านเมืองท่ีดี 



-๒๖- ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลเมืองปากช�อง (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป% (พ.ศ.256๑-25๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-256๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-256๕) ๖ ยุทธศาสตรBการพัฒนาด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน ๒.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างความสามารถใน การแข�งขัน ๓.ยุทธศาสตรBการ สร*างความเข*มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข�งขันได*อย�างยั่งยืน ๗.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาโครงสร*าง พ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกสB ๑.ยุทธศาสตรBการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข�งขันเศรษฐกิจ ๒.ยุทธศาสตรBการลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให*เป'นเมืองน�าอยู� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๖.ยุทธศาสตรBด*าน การพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐาน ๗ ยุทธศาสตรBการอนุรักษBและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดล*อม ให*เกิดความสมดุลอย�างยั่งยืน ๕.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป'นมิตร ต�อส่ิงแวดล*อม ๔.ยุทธศาสตรBการ เติบโตท่ีเป'นมิตรกับ ส่ิงแวดล*อมเพ่ือการ พัฒนาท่ียั่งยืน ๕.ยุทธศาสตรBความม่ันคง ๓.ยุทธศาสตรBบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล*อม ให*มีความสมบูรณBอย�างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู�อุทยานธรณีโลก ๑๐.ยุทธศาสตรBด*าน การอนุรักษB ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล*อม ๘ ยุทธศาสตรBการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ๒.ยุทธศาสตรBด*านการ สร*างความสามารถใน การแข�งขัน ๓.ยุทธศาสตรBการ พัฒนาและส�งเสริม ศักยภาพคน ๔.ยุทธศาสตรBการ เติบโตท่ีเป'นมิตรกับ ส่ิงแวดล*อมเพ่ือการ พัฒนาท่ียั่งยืน ๓.ยุทธศาสตรBการ สร*างความเข*มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข�งขันได*อย�างยั่งยืน ๑.ยุทธศาสตรBการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข�งขันเศรษฐกิจ ๒.ยุทธศาสตรBการลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให*เป'นเมืองน�าอยู� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๗.ยุทธศาสตรBด*านการ พัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  ๓. การวิเคราะห9เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน     ๓.๑ การวิเคราะห9กรอบการจัดทำยุทธศาสตร9ขององค9กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสิง่ท่ีจำเป'นอย�างยิ่งท่ีต*องดำเนินการคือ การวิเคราะหBศักยภาพการพัฒนา เน่ืองจาก จะทำให*ทราบถึงปLจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนา และทำให*ทราบถึงระดับการพัฒนาในปLจจุบัน โดยเทศบาล เมืองปากช�องได*ใช*เทคนิค SWOT Analysis ในการวางแผนพัฒนาท*องถ่ินสี่ปPเมื่อปP ๒๕๕๙ และได*นำมาใช*ในการวางแผนพัฒนา ฉบับน้ีด*วย ปรากฏผลดังน้ี  ๑) จุดแข็ง (Strength)  -  เป'นเมืองประตูสู�อีสานและเป'นเส*นทางผ�านการขนส�งมวลชนและขนส�งเชิงพาณิชยB  การคมนาคม        สะดวก ใกล*กรุงเทพฯ  -  มีแหล�งท�องเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีได*มาตรฐาน  เช�น  เขาใหญ�ท่ีเป'นมรดกโลก     มีภูมิประเทศสวยงาม  อากาศดีติดอันดับโลก  -  มีสถาบันการศึกษาหลายระดับและมากมาย  -  มีชุมชนทางด*านธุรกิจและการค*ามากมาย  อีกท้ังมีสถาบันการเงินและธนาคารท่ีรองรับ     ให*การบริการอำนวยความสะดวกได*อย�างท่ัวถึงแก�ประชาชนในเขตและนักท�องเท่ียว  -  มีปDาท่ีเป'นแหล�งนํ้า  มีลําตะคลองไหลผ�าน  -  มีประชาชนท่ีมีคุณภาพ  มีความรู*หลากหลายอาชีพ  มีแรงงานมากเหมาะสมในการลงทุน  -  มีภูมิปLญญาท*องถ่ิน   



-๒๗-  ๒) จุดอ�อน (Weakness)  -  เป'นท*องถ่ินท่ีมีจำนวนประชากรมาก  ต*องใช*ปLจจัยในการพัฒนาจำนวนมาก  -  ขาดระบบการจัดการด*านการท�องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ  -  ชุมชนเมืองอ�อนแอ  มีการกระจุกตัวของประชาชน  ระบบสาธารณูปโภคยังไม�ท่ัวถึง      ปLญหาความสกปรก  ปLญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  และนํ้าเสีย   -  ประชาชนยังไม�เข*าใจสิทธิของตนเอง  และชุมชน  ประชาชนขาดระเบียบวินัย   -  ระบบการจราจรและการเดินรถยังไม�มีความเป'นระเบียบและความปลอดภัย   ๓) โอกาส (Opportunity)  -  รัฐบาลและจังหวัดมีนโยบายส�งเสริมการค*าและการท�องเท่ียว  -  จำนวนนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน  -  มีสภาพแวดล*อมโดยรอบตัวเมืองดีมีอากาศเย็นสบายตลอดปP  -  ประชาชน  ผู*ประกอบการทางธุรกิจ  ข*าราชการ  และนักการเมืองท*องถ่ินให*การสนับสนุน      และความร�วมมือในการพัฒนา  ๔) อุปสรรค (Threat)  -  หน�วยงานท่ีเก่ียวกับการบริการทางสาธารณูปโภค  และหน�วยงานของรัฐยังไม�ให*ความสำคัญ          และขาดการประสานงานเท�าท่ีควรในด*านการจัดทำแผนพัฒนา  -  สภาพแวดล*อมและพ้ืนท่ีในการพัฒนามีจำกัดเม่ือเทียบการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต     ราคาท่ีดินจึงมีราคาแพง  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลVอมภายนอกท่ีเก่ียวขVอง       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+งขันของประเทศเพ่ือนบ�านและคู+ค�าเพ่ิมมากข้ึน   



-๑- ๓.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช�อง  โครงสรVางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2561 – 256๕ ยุทธศาสตร9ชาต ิ๒๐ ป.  ๑. ยุทธศาสตรB ด*านความม่ันคง  ๒. ยุทธศาสตรB ด*านการสร*าง ความสามารถ ในการแข�งขัน  ๓. ยุทธศาสตรB การพัฒนาและ ส�งเสริมศักยภาพคน  ๔. ยุทธศาสตรB ด*านการสร*างโอกาส ความเสมอภาค และ เท�าเทียมกันทางสังคม ๕. ยุทธศาสตรB ด*านการสร*างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป'น มิตรต�อสิ่งแวดล*อม  ๖. ยุทธศาสตรB ด*านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  แผนพัฒนา เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ๑. ยุทธศาสตรB การเสริมสร*าง และพัฒนา ศักยภาพ ทุนมนุษยB ๒. ยุทธศาสตรB การสร*าง ความเป'นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม  ๓. ยุทธศาสตรB การสร*าง ความเข*มแข็ง ทางเศรษฐกิจ และแข�งขันได* อย�างย่ังยืน  ๔. ยุทธศาสตรB การเติบโตที่ เป'นมิตรกับ สิ่งแวดล*อม เพ่ือการ พัฒนาที่ย่ังยืน ๕. ยุทธศาสตรB ความม่ันคง   ๖. ยุทธศาสตรB การเพ่ิม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐและธรรมา ภิบาลในสังคมไทย  ๘. ยุทธศาสตรB การพัฒนา ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ ๗. ยุทธศาสตรB การพัฒนา โครงสร*างพ้ืนฐาน และระบบ โลจิสติกสB  
ยุทธศาสตร9การพัฒนา ของ อปท.  ในเขตจังหวัด ๑. ยุทธศาสตรB การสานต�อแนวทางพระราชดำริ ๒. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนาการศึกษา  ๓. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนา การเกษตร   ๔. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนาสังคม ๕. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนาสาธารณสุข ๖. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐาน ๘. ยุทธศาสตรB ด*านการบริหารจัดการบ*านเมืองที่ดี ๗. ยุทธศาสตรB ด*านการพัฒนา การท�องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ๙. ยุทธศาสตรB ด*านการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน ๑๐. ยุทธศาสตรB ด*านการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
ยุทธศาสตร9กลุ�มจังหวัด ๑. ยุทธศาสตรBการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข�งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ๒. ยุทธศาสตรBการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว  และผลิตภัณฑBไหม  ๓. ยุทธศาสตรB การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร9จังหวัด ๑. ยุทธศาสตรBการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ทางเศรษฐกิจ ๒. ยุทธศาสตรBการลดความเหลื่อมล้ำ  เพ่ือยกระดับสังคมให*เป'นเมืองน�าอยู�  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ๓. ยุทธศาสตรBบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล*อม  ให*มีความสมบูรณBอย�างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับ อุทยานธรณีโคราชสู�อุทยานธรณีโลก  ๔. ยุทธศาสตรBการเสริมสร*างความม่ันคง ทุกมิติ เพ่ือปกปVองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน ของประชาชน ๕. ยุทธศาสตรBการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รองรับ Smart City, Mice City  และด*านอ่ืน ๆ   



-๒- ยุทธศาสตร9การพัฒนา เทศบาลเมือง ปากช�อง ๑. ยุทธศาสตรBการพัฒนา  การสานต�อแนวทาง พระราชดำริ ๒. ยุทธศาสตรBสร*างสังคม ให*มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู�ร�วมกันอย�างมี ความสุข  ๓. ยุทธศาสตรBเสริมสร*าง     ความสามารถทาง     เศรษฐกิจและบรรเทา     ปLญหาความยากจน  ๔. ยุทธศาสตรBการพัฒนา     ด*านการศึกษา  ๕. ยุทธศาสตรBการบริหาร       ราชการตามหลักการ     บริหารบ*านเมืองที่ดี   ๖. ยุทธศาสตรBการพัฒนา     ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน  ๘. ยุทธศาสตรBการพัฒนา  การท�องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา ๗. ยุทธศาสตรBการอนุรักษB  และพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม  ให*เกิดความสมดุล  อย�างย่ังยืน - บริหารจัดการน้ำตามแนว   พระราชดำรัสฯ เพ่ือให*     ประชาชนมีน้ำใช*อย�าง   ย่ังยืน - สร*างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาขนในด*านต�างๆ  ให*สามารถมีความรู*  มีสุขภาพที่ดี และอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข - สร*างเสริมรายได*ให*แก�ประชาชนให*เพ่ิมข้ึนและบรรเทาปLญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ - ส�งเสริมการศึกษาให*แก� ประชาชนในทุกระดับ - บริหารจัดการท*องถ่ิน  และตอบสนองปLญหา ความต*องการของประชาชน ได*อย�างมีประสิทธิภาพ - ให*มีความทั่วถึงด*านโครงสร*างพ้ืนฐานต�างๆ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  - ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา และสร*างรายได*จากการท�องเที่ยวให*แก�ประชาชน - อนุรักษBรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให*เกิดความย่ังยืน  และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล*อม ๑.๑ ประสานและการบรหิาร  จัดการน้ำ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จ พระเจ*าอยู�หัวฯ เมื่อปP 2538  เพ่ือแก*ไขและปVองกันปLญหา อุทกภัย อย�างเป'นระบบ  ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลอง  และ จัดสร*างแหล�งน้ำ เพ่ือการแก*ไข ปLญหาน้ำท�วมและน้ำแล*ง ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง        ๒.๑ การสงัคมสงเคราะหB และ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู*ด*อยโอกาส   ผู*ติดเช้ือ HIV และผู*พ*นโทษ ๒.๒ การปVองกันและบรรเทา  สาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก / ทางน้ำ ๒.๓ การสาธารณสุข การอนามัยค รอบครัว การดูแลสุขภาพ ประชาชน และการควบคุม  การการแพร�ระบาดของโรค ๒.๔ การปVองกัน การแพร�ระบาด ปLญหายาเสพติด ๓.๑ ส�งเสริมกจิการพาณิชยBและ       ลงทุน/ ตลาดเพ่ือการพาณิชยB ๓.๒ ส�งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค*า ชุมชน/ ตลาดชุมชน/   ร*านค*าชุมชน ๔.๑ ส�งเสริมและพัฒนาระบบ     การศึกษาให*เป'นไปตาม    มาตรฐานการศึกษา ๔.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด*าน   การศึกษา ให*มีคุณภาพ    มีทักษะ และมีศักยภาพ   ตามมาตรฐานสากล ๔.๓ สนับสนุนส�งเสริมการศึกษา   ในระบบ นอกระบบ และ   การศึกษาตามอัธยาศัย ๕.๑ ส�งเสริมศักยภาพของท*องถ่ิน   ในทุกๆด*าน ตามหลกัการ   บริหารจัดการที่ดี ๕.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและ   บุคลากรให*มีความเหมาะสม     สอดคล*อง ๕.๓ ส�งเสริมประชาธิปไตยและ   การมีส�วนร�วมของภาค   ประชาชน ๖.๑ การจัดให*มีและบำรงุรกัษา   ทางบก ทางน้ำ และ   ทางระบายน้ำ และ   การปรบัปรุงบำรงุรักษา   ในเขตชุมชนและท*องถ่ิน ๖.๒ การขนส�งและความปลอดภัย   ด*านการวิศวกรรมจราจร ๖.๓ การสาธารณูปโภค–สาธารณูป    การ  และการก�อสร*างอ่ืนๆ ๖.๔ การผงัเมอืงของท*องถ่ินและ   ผังเมอืงรวมของจงัหวัด ๗.๑ การกำจัดมูลฝอย สิง่ปฏิกลู   และน้ำเสีย  การจัดการ   สิ่งแวดล*อมและมลพิษต�างๆ     ในท*องถ่ินและชุมชน ๗.๒ การกำจัดมูลฝอยรวมและ   สิ่งปฏิกลูรวม และการจัดต้ัง   ศูนยBกำจัดขยะระดับอำเภอ ๗.๓ การปลูกจิตสำนึกและค�านิยม   ให*ประชาชนในท*องถ่ินมีความรู*  และความเข*าใจในการอนุรกัษB  และส�งเสรมิการค*นหาสิง่อ่ืนๆ     ในท*องถ่ินไปทดแทนพลังงาน        ๘.๑ พัฒนารายได*จากการ   จัดกิจกรรมท�องเที่ยว   เชิงนิเวศนB ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีท*องถ่ิน ภูมิปLญญา  ท*องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี  ของท*องถ่ิน ๘.๒ การเพ่ิมศักยภาพสินค*าและ   บริการ/ การประชาสัมพันธB   แหล�งท�องเที่ยว และการเพ่ิม    มัคคุเทศกBท*องถ่ิน ๘.๓ การสนับสนุนและส�งเสรมิให*   ประชาชนในท*องถ่ิน    จัดกิจกรรมทางศาสนา ๘.๔ การสนับสนุนส�งเสริมกิจกรรม   ลานกีฬาชุมชน การจัดกีฬา   ประเภทต�างๆ  การสร*าง  ความเป'นเลิศด*านสู�กีฬา  อาชีพในระดับชาติ และ   นานาชาติ 
 เป<า ประสงค9  กลยุทธ9 



-๓- 1.โครงการพัฒนา    แหล+งน้ำ 2.โครงการสานต+อ    แนวทางพระราชดำร ิ 1.โครงการพัฒนา    คุณภาพชีวิต 2.โครงการส+งเสริม    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน 3.โครงการสงเคราะห)    ประชาชน 4.โครงการเตรยีม    ความพร�อมในการ    ปFองกันและบรรเทา    สาธารณภัย 5.โครงการเสริมสร�าง    ความปลอดภัย    ในชีวติและทรัพย)สิน      ของประชาชน 6.โครงการปFองกัน    อุบัติเหตุ 7.โครงการปFองกัน    และบำบัดรักษาโรค 8.โครงการพัฒนา    ศักยภาพอาสาสมัคร    สาธารณสุข 9.โครงการส+งเสริม    สุขภาพและอนามยั      ของประชาชน 
1.โครงการส+งเสริม    การประกอบอาชีพ 2.โครงการส+งเสริม    สินค�าและผลิตภัณฑ)    ในท�องถิน่ 1.โครงการสนับสนุน    ค+าใช�จ+ายในการ     บริหารสถานศึกษา 2.โครงการส+งเสริม    และพัฒนาการศึกษา 1.โครงการส+งเสริม    ประชาธิปไตย 2.โครงการส+งเสริม    การมีส+วนร+วม    ของประชาชน 3.โครงการส+งเสริมและ    พัฒนาเทคโนโลย ี4.โครงการเพ่ิม    ประสิทธิภาพ    การปฏิบัติงาน    ราชการ 1.โครงการพัฒนา    โครงสร�างพ้ืนฐาน 1.โครงการทำน ุ   บำรุงศาสนา      บำรุงรกัษาศิลปะ     จารตีประเพณี     ภูมิปHญญา    วัฒนธรรมอันดี     ของท�องถิน่ 2.โครงการส+งเสริม     การท+องเทีย่ว 3.โครงการส+งเสริมกีฬา 1.โครงการฟTUนฟูและ    อนุรกัษ)ทรัพยากร      ธรรมชาติและ    ส่ิงแวดล�อม 2.โครงการปFองกันและ    แก�ไขปHญหามลพิษ      แลtส่ิงแวดล�อม 3.โครงการจัดการ    ระบบกำจัดขยะ  ผลผลิต/โครงการ 



-๔-        วิสัยทัศน9 พันธกิจ เป<า ประสงค9 ยุทธ ศาสตร9 
 กลยุทธ9 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)  ยุทธศาสตร9การพัฒนาของเทศบาลเมืองปากช�อง  “สร*างเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่  มีประสิทธิภาพด*านการศึกษา  สร*างบ*านเมืองให*ก*าวหน*า  พัฒนาการท�องเที่ยว” - บริหารจัดการน้ำตามแนว   พระราชดำรัสฯ เพ่ือให*     ประชาชนมีน้ำใช*อย�าง   ย่ังยืน - สร*างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาขนในด*านต�างๆ  ให*สามารถมีความรู*  มีสุขภาพที่ดี และอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข - สร*างเสริมรายได*ให*แก�ประชาชนให*เพ่ิมข้ึนและบรรเทาปLญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ - ส�งเสริมการศึกษาให*แก� ประชาชนในทุกระดับ - บริหารจัดการท*องถ่ิน  และตอบสนองปLญหา ความต*องการของประชาชน ได*อย�างมีประสิทธิภาพ - ให*มีความทั่วถึงด*านโครงสร*างพ้ืนฐานต�างๆ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  ๑. ยุทธศาสตรBการพัฒนา  การสานต�อแนวทาง พระราชดำริ ๒.ยุทธศาสตรBสร*างสังคม ให*มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ  อยู�ร�วมกันอย�างมี ความสุข  ๓.ยุทธศาสตรBเสริมสร*าง    ความสามารถทางเศรษฐกิจ    และบรรเทาปLญหาความ    ยากจน  ๔.ยุทธศาสตรBการพัฒนา  ด*านการศึกษา  ๕. ยุทธศาสตรBการบริหาร      ราชการตามหลักการ    บริหารบ*านเมืองที่ดี   ๖. ยุทธศาสตรBการพัฒนา     ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน  - ดูแล ขุดลอก และบำรุงรักษาแหล�งน้ำ     - ส�งเสริมการศึกษา  ปVองกันและส�งเสริม   สุขภาพประชาชน - พัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐานให*ทั่วถึง  - ส�งเสริมการท�องเที่ยว บำรุงรักษาภูมิปLญญา    ท*องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท*องถ่ิน 
๑.๑ ประสานและการบรหิาร  จัดการน้ำ ตามพระราชดำรสั ของพระบาทสมเด็จ พระเจ*าอยู�หัวฯ เมื่อปP 2538  เพ่ือแก*ไขและปVองกันปLญหา อุทกภัย อย�างเป'นระบบ  ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลอง  และ จัดสร*างแหล�งน้ำ เพ่ือการแก*ไข ปLญหาน้ำท�วมและน้ำแล*ง ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง        ๒.๑ การสงัคมสงเคราะหB และ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู*ด*อยโอกาส   ผู*ติดเช้ือ HIV และผู*พ*นโทษ ๒.๒ การปVองกันและบรรเทา  สาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก / ทางน้ำ ๒.๓ การสาธารณสุข การอนามัยค รอบครัว การดูแลสุขภาพ ประชาชน และการควบคุม  การการแพร�ระบาดของโรค ๒.๔ การปVองกัน การแพร�ระบาด ปLญหายาเสพติด ๓.๑ ส�งเสริมกจิการพาณิชยBและ       ลงทุน/ ตลาดเพ่ือการพาณิชยB ๓.๒ ส�งเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินค*า ชุมชน/ ตลาดชุมชน/   ร*านค*าชุมชน ๔.๑ ส�งเสริมและพัฒนาระบบ     การศึกษาให*เป'นไปตาม    มาตรฐานการศึกษา ๔.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด*าน   การศึกษา ให*มีคุณภาพ    มีทักษะ และมีศักยภาพ   ตามมาตรฐานสากล ๔.๓ สนับสนุนส�งเสริมการศึกษา   ในระบบ นอกระบบ และ   การศึกษาตามอัธยาศัย ๕.๑ ส�งเสริมศักยภาพของท*องถ่ิน   ในทุกๆด*าน ตามหลกัการ   บริหารจัดการที่ดี ๕.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและ   บุคลากรให*มีความเหมาะสม     สอดคล*อง ๕.๓ ส�งเสริมประชาธิปไตยและ   การมีส�วนร�วมของภาค   ประชาชน ๖.๑ การจัดให*มีและบำรงุรกัษา   ทางบก ทางน้ำ และ   ทางระบายน้ำ และ   การปรบัปรุงบำรงุรักษา   ในเขตชุมชนและท*องถ่ิน ๖.๒ การขนส�งและความปลอดภัย   ด*านการวิศวกรรมจราจร ๖.๓ การสาธารณูปโภค–สาธารณูป    การ  และการก�อสร*างอ่ืนๆ ๖.๔ การผงัเมอืงของท*องถ่ินและ   ผังเมอืงรวมของจงัหวัด 

๘. ยุทธศาสตรBการพัฒนา  การท�องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา ๗. ยุทธศาสตรBการอนุรักษB  และพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม  ให*เกิดความสมดุล  อย�างย่ังยืน ๗.๑ การกำจัดมูลฝอย สิง่ปฏิกลู   และน้ำเสีย  การจัดการ   สิ่งแวดล*อมและมลพิษต�างๆ     ในท*องถ่ินและชุมชน ๗.๒ การกำจัดมูลฝอยรวมและ   สิ่งปฏิกลูรวม และการจัดต้ัง   ศูนยBกำจัดขยะระดับอำเภอ ๗.๓ การปลูกจิตสำนึกและค�านิยม   ให*ประชาชนในท*องถ่ินมีความรู*  และความเข*าใจในการอนุรกัษB  และส�งเสรมิการค*นหาสิง่อ่ืนๆ     ในท*องถ่ินไปทดแทนพลังงาน        ๘.๑ พัฒนารายได*จากการ   จัดกิจกรรมท�องเที่ยว   เชิงนิเวศนB ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีท*องถ่ิน ภูมิปLญญา  ท*องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี  ของท*องถ่ิน ๘.๒ การเพ่ิมศักยภาพสินค*าและ   บริการ/ การประชาสัมพันธB   แหล�งท�องเที่ยว และการเพ่ิม    มัคคุเทศกBท*องถ่ิน ๘.๓ การสนับสนุนและส�งเสริมให*   ประชาชนในท*องถ่ิน    จัดกิจกรรมทางศาสนา ๘.๔ การสนับสนุนส�งเสริมกิจกรรม   ลานกีฬาชุมชน การจัดกีฬา   ประเภทต�างๆ  การสร*าง  ความเป'นเลิศด*านสู�กีฬา  อาชีพในระดับชาติ และ   นานาชาติ 
- ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา และสร*างรายได*จากการท�องเที่ยวให*แก�ประชาชน - อนุรักษBรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลให*เกิดความย่ังยืน  และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล*อม 



-๕-          แผนงาน  - แผนงานเคหะและชุมชน  - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบ   ภายใน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะหB - แผนงานสร*างความ   เข*มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง  - แผนงานสังคมสงเคราะหB - แผนงานสร*างความ   เข*มแข็งของชุมชน - แผนงานการพาณิชยB   - แผนงานการศึกษา   - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบ    ภายใน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะหB - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร*างความ   เข*มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานการพาณิชยB  - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร*างความ   เข*มแข็งของชุมชน  - แผนงานเคหะและชุมชน  - แผนงานสังคมสงเคราะหB - แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ 



-๓๓- ส�วนท่ี  ๓ การนำแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป.ไปสู�การปฏิบัต ิ ๑. ยุทธศาสตร9การพัฒนาและแผนงาน ท่ี ยุทธศาสตร ดVาน แผนงาน หน�วยงาน รับผิดชอบหลัก หน�วยงานสนับสนุน 1 ยุทธศาสตร)การพัฒนาการสานต+อแนวทางพระราชดำร ิ 2.บริการชุมชน    และสังคม ๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานเคหะ    และชุมชน 1.กองสาธารณสุขและ      สิ่งแวดล�อม ๒.กองช+าง ๓.กองช+างสุขาภิบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช+อง 2 ยุทธศาสตร)สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู+ร+วมกันอย+างมีความสุข 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 4.การดำเนินงานอ่ืน 1.แผนงานบริหาร    งานท่ัวไป 2.แผนงานรักษา    ความสงบภายใน 3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานสาธารณสุข 5.แผนงานสังคม      สงเคราะห) 6.แผนงานสร�าง    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน ๗.แผนงานการพาณิชย) ๘.แผนงานการศาสนา      วัฒนธรรมและ    นันทนาการ ๙.แผนงานงบกลาง 
1.สำนักปลัดเทศบาล 2.กองการศึกษา 3.กองสาธารณสุขและ      สิ่งแวดล�อม 4.กองสวัสดิการสังคม  

3 ยุทธศาสตร)เสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปHญหา ความยากจน 2.บริการชุมชน    และสังคม 4.การดำเนินงานอ่ืน 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�านเมืองท่ีด ี 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 4.การดำเนินงานอ่ืน 1.แผนงานบริหาร    งานท่ัวไป 2.แผนงานรักษา    ความสงบภายใน 3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานสาธารณสุข 5.แผนงานสังคม     สงเคราะห) 6.แผนงานเคหะ    และชุมชน 7.แผนงานสร�างความ    เข�มแข็งของชุมชน ทุกส+วนราชการ   



-๓๔-  ท่ี ยุทธศาสตร ดVาน แผนงาน หน�วยงาน รับผิดชอบหลัก หน�วยงานสนับสนุน 6 ยุทธศาสตร)การพัฒนา ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 3.การเศรษฐกิจ ๑.แผนงานเคหะ    และชุมชน ๒.แผนงานสร�าง    ความเข�มแข็ง    ของชุมชน 1.กองช+าง 2.กองช+างสุขาภิบาล 3.กองสวัสดิการสังคม ๑.การไฟฟFา    ส+วนภูมิภาค    อำเภอ    ปากช+อง ๒.การประปา    ส+วนภูมิภาค      สาขาปากช+อง 7 ยุทธศาสตร)การอนุรักษ)และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดลุอย+างยั่งยืน 1.บริหารงานท่ัวไป 2.บริการชุมชน    และสังคม 3.การเศรษฐกิจ 1.แผนงานเคหะ    และชุมชน  1.กองสาธารณสุข    และสิ่งแวดล�อม 2.กองช+างสุขาภิบาล  8 ยุทธศาสตร)การพัฒนาการท+องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 2.บริการชุมชน    และสังคม ๑.แผนงานการศาสนา    วัฒนธรรมและ        นันทนาการ  1.สำนักปลัดเทศบาล. ๒.กองการศึกษา   



-๓๕-                   บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน    



ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อ     แนวทางพระราชดําริ      1.1  แผนงานสาธารณสุข 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 5 2,300,000      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000รวม 4 1,060,000 4 1,060,000 4 1,060,000 4 1,060,000 4 1,060,000 20 5,300,000๒  ยุทธศาสตร�สร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิต     ที่ดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข      ๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000      ๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 53,075,000 7 52,550,000 10 62,050,000 8 52,050,000 8 52,050,000 42 271,775,000      ๒.๓  แผนงานการศึกษา 2 89,000 2 89,000 2 89,000 2 89,000 2 89,000 10 445,000      ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 8 670,000 8 670,000 8 670,000 8 670,000 8 670,000 40 3,350,000      ๒.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห. 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 2 1,100,000 10 5,500,000      ๒.๖  แผนงานสร0างความเข0มแข็ง 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000              ของชุมชน      ๒.๗  แผนงานการพาณิชย. - - - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000      ๒.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1 45,000 1 45,000 1 45,000 1 45,000 1 45,000 5 225,000              และนันทนาการ      ๒.๙  แผนงานงบกลาง 3 48,221,000 3 48,221,000 3 48,221,000 3 48,221,000 3 48,221,000 15 241,105,000รวม 28 103,900,000 26 103,375,000 30 112,975,000 28 102,975,000 28 102,975,000 140 526,200,000
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 256๕)เทศบาลเมืองปากช$อง (แบบ ผ ๐๑)ป*  ๒๕๖๑ ป*  ๒๕๖๒ ป*  ๒๕๖๓ ป*  ๒๕๖๔ รวม ๕ ป* -36-ป*  ๒๕๖๕



ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)๓  ยุทธศาสตร�เสริมสร�างความสามารถ     ทางเศรษฐกิจและบรรเทาป>ญหา     ความยากจน      ๓.1  แผนงานสังคมสงเคราะห. 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000      ๓.๒  แผนงานสร0างความเข0มแข็ง 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000             ของชุมชน      ๓.๓  แผนงานการพาณิชย. - - - - - - 2 27,000,000 - - 2 27,000,000รวม 2 310,000 2 310,000 2 310,000 4 27,310,000 2 310,000 12 28,550,000 ๔  ยุทธศาสตร.การพัฒนาด0านการศึกษา      ๔.๑  แผนงานการศึกษา 19 26,185,879 20 26,335,879 20 26,335,879 20 26,335,879 20 26,335,879 99 131,529,395รวม 19 26,185,879 20 26,335,879 20 26,335,879 20 26,335,879 20 26,335,879 99 131,529,395 ๕  ยุทธศาสตร.การบริหารราชการ      ตามหลักการบริหารบ0านเมืองที่ดี      ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 4,183,000 23 8,133,000 26 13,633,000 25 10,683,000 25 10,683,000 120 47,315,000      ๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000              ภายใน      ๔.๑  แผนงานการศึกษา 2 1,400,000 4 1,400,000 8 6,238,000 6 32,458,000 4 1,400,000 24 42,896,000      ๕.๔  แผนงานสาธารณสุข 1 6,609,600 1 6,609,600 1 6,609,600 1 6,609,600 1 6,609,600 5 33,048,000      ๕.๕  แผนงานสังคมสงเคราะห. 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

-37-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 256๕)เทศบาลเมืองปากช$อง ป*  ๒๕๖๕ (แบบ ผ ๐๑)รวม ๕ ป*ป*  ๒๕๖๑ ป*  ๒๕๖๒ ป*  ๒๕๖๓ ป*  ๒๕๖๔



ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)      ๕.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,846,900 3 1,846,900 8 16,146,900 6 9,836,900 4 1,896,900 24 31,574,500      ๕.๗  แผนงานสร0างความเข0มแข็ง 3 2,400,000 3 2,400,000 3 2,400,000 3 2,400,000 3 2,400,000 15 12,000,000              ของชุมชน รวม 6 4,246,900 6 4,246,900 11 18,546,900 9 12,236,900 7 4,296,900 39 43,574,500 ๖  ยุทธศาสตร.การพัฒนาด0านโครงสร0าง     พื้นฐาน      ๖.๑  แผนงานสร0างความเข0มแข็ง - - 2 200,000 8 3,978,000 31 - - - 41 4,178,000              ของชุมชน      6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 6 4,299,000 9 29,782,000 48 97,597,310 39 940,929,502 15 834,544,000 117 1,907,151,812รวม 6 4,299,000 11 29,982,000 56 101,575,310 70 940,929,502 15 834,544,000 158 1,911,329,812 ๗  ยุทธศาสตร.การอนุรักษ.ทรัพยากร      ธรรมชาติและส่ิงแวดล0อมให0เกิด      ความสมดุลอย�างยั่งยืน      ๗.๑   แผนงานเคหะและชุมชน 4 4,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 28 135,950,000รวม 4 4,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 6 32,790,000 28 135,950,000
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาป*  ๒๕๖๑ ป*  ๒๕๖๒ ป*  ๒๕๖๓ ป*  ๒๕๖๔ รวม ๕ ป*แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 256๕)เทศบาลเมืองปากช$อง (แบบ ผ ๐๑)ป*  ๒๕๖๕ -38-



ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณโครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) ๘  ยุทธศาสตร.การพัฒนาการทIองเที่ยว      ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา       ๘.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 10 2,070,000 18 39,387,000 22 39,587,000 17 4,340,000 17 4,340,000 84 89,724,000              และนันทนาการ รวม 10 2,070,000 18 39,387,000 22 39,587,000 17 4,340,000 17 4,340,000 84 89,724,000รวมทั้งส้ิน  79 146,861,779 93 237,486,779 151 333,180,089 158 1,147,977,281 99 1,006,651,779 580 2,872,157,707

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 256๕)เทศบาลเมืองปากช$อง (แบบ ผ ๐๑)รวม ๕ ป* -39-ป*  ๒๕๖๑ ป*  ๒๕๖๒ ป*  ๒๕๖๓ ป*  ๒๕๖๔ ป*  ๒๕๖๕



-40-
บัญชีโครงการ



1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ
-41-



ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม ให(มีความสมบูรณ�อย�างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู�อุทยานธรณีโลก -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดําริ 1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการเงินอุดหนุน  - เพ่ือดําเนินงานตามงาน  - สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ๑๐๐ %  - เทศบาลเมืองปากช)อง กองด*านสาธารณสุข ตามทางโครงการพระราชดําริ ของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน ที่เก่ียวกับด*าน ของชุมชน สามารถดําเนินการตาม สาธารณสุขฯด*านสาธารณสุข ให*แก)ชุมชน สาธารณสุข จํานวนชุมชนละ ๓ โครงการ ในเขต โครงการพระราชดําริได*บรรลุในเขตเทศบาล ๒๓ ชุมชน  เทศบาล ตามเป8าหมายเมืองปากช)องได*รับการจัดทําโครงการตามพระราชดําริรวม ๑ โครงการ - - 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.256๑ - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม ให(มีความสมบูรณ�อย�างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู�อุทยานธรณีโลก -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร�การสานต�อแนวทางพระราชดําริ 1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการสานต�อแนวทางพระราชดําริ    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได(รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการปลูกหญ*าแฝก  -เพ่ือส)งเสริมการปลูก  -ผลิตกล*าหญ*าแฝกเพ่ือแจกจ)าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนได*รับกล*าหญ*าแฝก กองช)างเพ่ืออนุรักษ@ดินและน้ํา หญ*าแฝกในเขตเทศบาล ในการเพาะปลูกในเขตเทศบาล ต)อปA และความรู*ในการใช*ประโยชน@อย)างย่ังยืนเพ่ืออนุรักษ@  -อบรมให*ความรู*เก่ียวกับประโยชน@ หญ*าแฝกเพ่ือใช*อนุรักษ@ดินและดินและน้ําและพัฒนาที่ดิน หญ*าแฝกให*กับประชาชนในพ้ืนที่ น้ําและพัฒนาที่ดิน2 โครงการขุดลอกกําจัดวัชชพืช  - เพ่ือให*น้ําไหลผ)าน  - ขุดลอกและกําจัดวัชชพืชตาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แห)ง  - ไม)เกิดอุทกภัยท่ีอันเกิดจาก กองช)างได*สะดวกขึ้น ลําคลองและแหล)งน้ําอื่นๆ การสะสมของมวลนํ้าที่มาจากในเขตเทศบาล ต*นน้ํา3 โครงการรักษ@น้ํารักษ@ปGา  - เพื่อให*มีน้ําและปGาไม*ในการ  - จัดกิจกรรมการอนุรักษ@น้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนมีน้ําเพียงพอ กองช)างรักษาระบบนิเวศน@ และปGาไม*ในเขตเทศบาล ต)อปA ในการอุโภคบริโภคตลอดปAในเขตเทศบาล และเกิดความม่ันคงของระบบนิเวศน@ภายในเขตเทศบาลรวม ๓ โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.256๑ - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



2. ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข
-44-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่  - เพื่อรับฟ�งความคิดเห็นของ  - จัดออกเย่ียมชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง  - การให*บริการ สํานักปลัดฯประชาชนและแก*ไขป�ญหาของ ต4อป5 ประชาชนอย4างทั่วถึงชุมชน
รวม ๑ โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการป9องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน  ลด  - จัดเจ*าหน*าที่และสมาชิก อปพร. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ังต4อป5  - ประชาชนท่ีเดินทางกลับ สํานักปลัดฯทางถนนในช4วงเทศกาล การสูญเสียชีวิตและทรัพย=สินของ ต้ังจุดบริการประชาชนในช4วงเทศกาล ภูมิลําเนาในช4วงเทศกาล งานป9องกันฯประชาชนในการเดินทางกลับ ป5ใหม4และช4วงเทศกาลสงกรานต= เกิดความปลอดภัยในชีวิตภูมิลําเนาช4วงเทศกาล  - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน2 โครงการฝ@กซ*อมแผนป9องกัน  - เพื่อเปCนการเตรียมความพร*อม  - จัดฝ@กซ*อมแผนผจญเพลิงในการป9องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต4อป5  - การปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ สํานักปลัดฯและบรรเทาสาธารณภัย ในการป9องกันและระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย จํานวน ๑ คร้ัง มีระบบที่ถูกต*อง รวดเร็ว และ งานป9องกันฯของพนักงานดับเพลิง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส4งวิทยุ  - เพื่อให*เพียงพอกับการใช*งาน  - จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุสื่อสารรับ-ส4ง ชนิด - - - - 100,000 7 เคร่ือง  - สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯส่ือสาร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ มือถือ ขนาดกําลังส4งไม4เกิน ๕ วัตต= ในการบรรเทาสาธารณภัย งานป9องกันฯช4วยเหลือผู*ประสบภัย พร*อมอุปกรณ=ประกอบครบชุด แก4ประชาชนจํานวน ๖ เคร่ืองๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท  - สามารถทําให*การติดต4อ - จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุสื่อสาร รับ-ส4ง ชนิด ประสานงานสะดวกและเร็วติดรถยนต=ขนาดกําลังส4งไม4เกิน ๒๕ วัตต= พร*อมอุปกรณ=ประกอบครบชุด จํานวน ๑ เคร่ืองๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท 4 โครงการแก*ไขป�ญหาการขาดแคลน  - เพ่ือป9องกันป�ญหาภัยแล*ง  - เตรียมความพร*อมป9องกันป�ญหา - - 500,000 - - ๑ คร้ัง  - สามารถดําเนินการช4วยเหลือ สํานักปลัดฯน้ําอุปโภคบริโภค ภัยแล*ง เพ่ือกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภค ประชาชนผู*ที่ได*รับผลกระทบ งานป9องกันฯบริโภค จากป�ญหาภัยแล*ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการฝ@กอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อให*พนักงานผู*ปฏิบัติงาน  - จัดฝ@กอบรมและศึกษาดูงาน หน4วยงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต4อป5  - พนักงานดับเพลิงมีความชํานาญ สํานักปลัดฯดูงานเจ*าหน*าที่ผู*ปฏิบัติงาน ด*านการป9องกันและบรรเทา หรือสถานที่ที่เก่ียวข*องและพัฒนาความรู* ในการดับเพลิง ทําให*พนักงาน งานป9องกันฯด*านการป9องกันและบรรเทา สาธารณภัย  ได*เรียนรู*และ ความสามารถในด*านการป9องกันและ ดับเพลิงมีความสามัคคีและสาธารณภัย ทบทวน การใช*วัสดุอุปกรณ= บรรเทาสาธารณภัย แก4พนักงานเทศบาล สร*างความสัมพันธ=ในหน4วยงานสร*างความสัมพันธ=ในหน4วยงาน พนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมือง ได*ศึกษาหาความรู*เพิ่มเติมและ - เพ่ือให*พนักงานได*แลกเปลี่ยน ปากช4อง ประสบการณ=จากหน4วยงานอ่ืนๆ ความรู*และประสบการณ=ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานเพ่ือนํามาพัฒนาหน4วยงาน6 โครงการจัดซ้ือตู*ใส4ชุดดับเพลิง  - เพื่อจัดเก็บชุดดับเพลิง หมวก  - จัดซ้ือตู*ใส4ชุดดับเพลิง จํานวน ๖ หลัง - - - 60,000 - ๖ หลัง  - การปฏิบัติงานเปCนไปด*วย สํานักปลัดฯดับเพลิง และรองเท*าดับเพลิง ความสะดวกรวดเร็วและมี งานป9องกันฯประสิทธิภาพ7 โครงการอบรมให*ความรู*เบื้องต*น  - เพื่อให*นักเรียน นักศึกษา และ  - จัดอบรมให*แก4เยาวชน นักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต4อป5  - นักเรียน นักศึกษา และ สํานักปลัดฯเก่ียวกับการดับเพลิง เยาวชนมีความรู*เกี่ยวกับการ นักศึกษา ตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เยาวชนได*รับความรู*เกี่ยวกับ งานป9องกันฯดับเพลิงเบื้องต*นสามารถช4วย สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากช4อง การดับเพลิงเบื้องต*นอย4างเหลือตนเองได*กรณีเกิดอัคคีภัย จํานวน ๑ คร้ัง ถูกต*องเบื้องต*น

-47-
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก8 โครงการจัดซ้ือโคมไฟส4องสว4าง  - เพ่ือใช*ในการป9องกัน  - จัดซ้ือโคมไฟส4องสว4างชนิดพกพา แบบ - - 400,000 - - ๑ ชุด  - ผู*เข*าปฏิบัติหน*าที่มีความ สํานักปลัดชนิดพกพา และบรรเทาสาธารณภัย สะพายไว*บริเวณหลังของผู*ปฏิบัติงาน ปลอดภัยในชีวิตและเพ่ิม งานป9องกันฯพร*อมแหล4งกําเนิดไฟจากแบตเตอร่ีและ ประสิทธิภาพในการเข*าปฏิบัติอุปกรณ=เก็บในช4องที่สะพายหลัง หน*าที่ในพ้ืนที่มืดโคมไฟบอลลูน ส4องสว4างได*รอบทิศทาง๓๖๐ องศา จํานวน ๑ ชุด9 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ=ช4วยหายใจ  - เพ่ือใช*ในการป9องกัน  - จัดซ้ืออุปกรณ=เคร่ืองช4วยหายใจ SCBA - - 1,000,000 - - 5 ชุด  - ประชาชนเกิดความมั่นใจ สํานักปลัดฯSCBA และบรรเทาสาธารณภัย หน*ากากเปCนแบบครอบเต็มใบหน*า ในการเข*าปฏิบัติหน*าที่ของ งานป9องกันฯมีขอบยาง ๒ ชั้น ถังอากาศขนาด ๗ ลิตร เจ*าหน*าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพ ๓๐๐ บาร= ขึ้นไป ทําด*วยวัสดุ PET ในการเข*าตัวอาคารยามเกิดน้ําหนักสุทธิ ๒.๘ กิโลกรัม เหตุเพลิงไหม*และการกู*ภัยได*พร*อมมาตรวัดแรงดัน จํานวน ๕ ชุด10 โครงการก4อสร*างบังแดดสถานี  - เพ่ือใช*บังแดดรถยนต=  - ก4อสร*างบังแดด ขนาดกว*าง ๕ เมตร - - 300,000 300,000 - 1 แห4ง  - รถยนต=ดับเพลิง, สํานักปลัดฯดับเพลิงศูนย=คีรี ดับเพลิง รถยนต=บรรทุก  ยาว ๑๔ เมตร  (ตามแบบที่เทศบาล รถยนต=บรรทุกน้ําและ งานป9องกันฯน้ําดับเพลิง และ กําหนด) รถบันไดกู*ภัยพร*อมรถบันไดกู*ภัย อุปกรณ=ในการดับเพลิงไม4เกิดการชํารุดเสียหายจากแสงแดด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก11 โครงการจัดซ้ือโคมไฟส4องสว4าง  - เพ่ือใช*ในการป9องกันและ  - จัดซ้ือโคมไฟส4องสว4างชนิดพกพา แบบ - - 400,000 - - ๑ ชุด  - ผู*เข*าปฏิบัติหน*าที่มีความ สํานักปลัดชนิดพกพา บรรเทาสาธารณภัย สะพายไว*บริเวณหลังของผู*ปฏิบัติงาน ปลอดภัยในชีวิตและเพ่ิม งานป9องกันฯพร*อมแหล4งกําเนิดไฟจากแบตเตอร่ีและ ประสิทธิภาพในการเข*าปฏิบัติอุปกรณ=เก็บในช4องที่สะพายหลัง หน*าที่ในพ้ืนที่มืดโคมไฟบอลลูน ส4องสว4างได*รอบทิศทาง๓๖๐ องศา จํานวน ๑ ชุด12 โครงการจัดซ้ือชุดดับเพลิง  - เพ่ือใช*ในการป9องกันและ  - จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร - - 950,000 - - ๕ ชุด  - ประชาชนเกิดความมั่นใจ สํานักปลัดฯภายในอาคาร บรรเทาสาธารณภัย ตัดเย็บด*วยผ*ากันความร*อน หนาไม4น*อย ในการเข*าปฏิบัติหน*าที่ของ งานป9องกันฯกว4า ๓ ชั้น ประกอบด*วย เส้ือ, กางเกง, เจ*าหน*าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพหมวกและผ*าคลุมศรีษะ รองเท*า และ ในการเข*าตัวอาคารยามเกิดถุงมือแบบยืดหยุ4น จํานวน ๕ ชุด เหตุเพลิงไหม*และการกู*ภัยได*13 โครงการจัดซ้ือเรือท*องแบน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดซ้ือเรือท*องแบนสแตนเลส ขนาดกว*าง - - 495,000 - - ๑ ลํา  - สามารถปฏิบัติงาน สํานักปลัดสแตนเลส ในการปฏิบัติหน*าที่และ ๑.๕ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร ในการช4วยเหลือประชาชน งานป9องกันฯใช*ช4วยเหลือประชาชน มีกล4องอากาศกันเรือจม พร*อมเคร่ืองยนต= ได*อย4างมีประสิทธิภาพติดท*ายขนาด ๒๕ แรงม*า และอุปกรณ= มากย่ิงขึ้นประกอบได*แก4เส้ือชูชีพ ห4วงชูชีพเชือกผูกเรือ ไม*พาย จํานวน ๑ ลํา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก14 โครงการจัดซ้ือไฟบอลลูนส4องสว4าง  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ  - จัดซ้ือไฟบอลลูนส4องสว4าง ใช*หลอดไฟ - 490,000 490,000 - - ๑ ชุด  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯปฏิบัติหน*าที่และเพ่ิมความ LED กําลังไฟรวมไม4น*อยกว4า ๙๕๐ วัตต= ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯปลอดภัยในการเข*าผจญเพลิง ความสว4างไม4น*อยกว4า ๑๓๐,๐๐๐ลูเมน เพลิงไหม*และช4วยเหลือยมีโคมบอลลูนพองลมกรองแสงรอบทิศทาง ผู*ประสบภัpมีพัดลมอัดอากาศให*โคมบอลลูน และระบายความร*อนให*หลอดไฟ ขาต้ังปรับความสูงได* ใช*พลังงานจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ9าแบบดิจิตอลหรือแบตเตอร่ีจํานวน ๑ ชุด15 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ=ฉีดโฟม  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซ้ืออุปกรณ=ฉีดโฟมดับเพลิงแรงดันสูง - 440,000 440,000 - - ๑ ชุด  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯแรงดันสูงแบบสะพายหลัง ปฏิบัติหน*าที่และเพ่ิมความ แบบสะพายหลัง ขนาด ๑๓ ลิตร ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯปลอดภัยในการเข*าผจญเพลิง พร*อมชุดสะพายหลังปรับโหมดการฉีด เพลิงไหม*และช4วยเหลือยแบบโฟมเหนียวหรือโฟมเหลวได*ที่ชุด ผู*ประสบภัpสะพายหลัง ปรับลําตรงหรือลําฝอยได*โดยหมุนปลายกระบอก จํานวน ๑ ชุด
งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก16 โครงการจัดซ้ือกล*องภาพทะลุ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  - จัดซ้ือกล*องภาพทะลุเขม4าควันหนาทึบ - 890,000 890,000 890,000 890,000 ๑ ชุด  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯเขม4าควันหนาทึบและค*นหา หน*าท่ีและเพิ่มความปลอดภัย และค*นหาผู*ประสบภัยในที่มืดสนิท ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯผู*ประสบภัยในที่มืดสนิท ในการเข*าผจญเพลิง จอแสดงผลขนาดไม4น*อยกว4า ๓.๕ นิ้ว เพลิงไหม*และช4วยเหลือยความละเอียดเซนเซอร=ไม4น*อยกว4า ผู*ประสบภัp๓๘๔x๒๘๘ ความถี่การเปล่ียนภาพไม4น*อยกว4า ๖๐ เฮิรตซ= แบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟส ใช*งานได*ต4อเนื่องไม4น*อยกว4า ๕ ชั่วโมง ตรวจจับอุณหภูมิได*สูงสุดไม4น*อยกว4า ๑,๑๕๐ องศาเซลเซียส มุมการรับภาพแนวนอนไม4น*อยกว4า ๕๐ องศา แนวต้ังไม4น*อยกว4า ๔๐ องศา ชาร=จแบตเตอร่ีโดยไม4ต*องถอดแบตออกจากตัวกล*อง มีสายคล*องมือทั้งสองข*างของตัวกล*อง จํานวน ๑ ชุด(ต้ังตามราคาท*องตลาด ไม4สามารถจัดหาได*ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ=)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก17 จัดซ้ือเบาะลมนิรภัยพร*อมอุปกรณ=  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  - จัดซ้ือเบาะลมนิรภัยพร*อมอุปกรณ= - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ๑ ชุด  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯหน*าท่ีและเพิ่มความปลอดภัย เบาะลม ๒ ชั้น แต4ละชั้นใช*พัดลม ๑ เคร่ือง ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯในการเข*าผจญเพลิง อัดอากาศให*เบาะลมคงรูป พัดลมขับเคล่ือน เพลิงไหม*และช4วยเหลือยด*วยมอเตอร=ไฟฟ9า มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ9า ผู*ประสบภัpสําหรับจ4ายไฟให*พัดลมทั้งสองเคร่ืองรูปทรงส่ีเหล่ียม ขนาดไม4น*อยกว4า ๖x๗.๕x๒.๙ เมตร รองรับผู*ประสบภัยจากที่สูงได*ถึง ๓๐ เมตร พร*อมอุปกรณ=ครบชุด จํานวน ๑ ชุด (ต้ังตามราคาท*องตลาด ไม4สามารถจัดหาได*ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ=)18 จัดซ้ือรถยนต=ตรวจการณ=  - เพ่ือใช*ในการออกตรวจการณ=  - จัดซ้ือรถยนต=ตรวจการณ= จํานวน ๑ คัน - 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ๑ คัน  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯและประชาสัมพันธ=ข*อมูลข4าวสาร ปริมาตรกระบอกสูบไม4ต่ํากว4า ๒,๐๐๐ ซีซี ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯแก4ประชาชนในการป9องกันและ หรือกําลังเคร่ืองยนต=สูงสุดไม4ต่ํากว4า เพลิงไหม*และช4วยเหลือยบรรเทาสาธารณภัยได*อย4างมี ๑๑๐ กิโลวัตต= เคร่ืองยนต=ดีเซล แบบ ผู*ประสบภัp สามารถอประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ขับเคล่ือน ๔ ล*อ เปCนรถยนต=นั่ง ๔ ประตู อกประกาศประชาสัมพันธ=(เข*า-ออก) เปCนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ แจ*งเตือนประชาชนฟhมล=กรองแสง และป9องกันสนิม ในการเกิดสาธารณภัยมีอุปกรณ=อํานวยความสะดวกมาตรฐาน ต4างๆได*
งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลักคือ เคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ=มาตรฐานโรงงาน ความสูงใต*ท*องรถ(ระยะตํ่าสุดถึงพ้ืน) ไม4น*อยกว4า ๑๘๐มิลลิเมตร โครงหลังคาเปCนชิ้นเดียวตลอดคันมีประดูด*านหลัง วิทยุสื่อสาร พร*อมสัญญาณไฟวับวาบแบบแผงยาว สัญญาณเสียงไซเรน(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ=)19 โครงการจัดซ้ือรถกู*ภัย  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  - จัดซ้ือรถกู*ภัยไฟฟ9าส4องสว4าง ชนิด ๖ ล*อ - 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ๑ คัน  - เพ่ิมขึดความสามารถ สํานักปลัดฯไฟฟ9าส4องสว4าง ชนิด ๖ ล*อ หน*าท่ีและเพิ่มความปลอดภัย เคร่ืองยนต=ดีเซลมีกําลังไม4น*อยกว4า ๒๑๐ ในการเข*าระงับเหตุ งานป9องกันฯในการเข*าผจญเพลิง แรงม*า ติดต้ังชุดเสาไฟส4องสว4างชนิด เพลิงไหม*และช4วยเหลือยฮาโลเจนหรือ LED ขนาดไม4น*อยกว4า ผู*ประสบภัp๑๕๐ วัตต= ๒๒๐ โวลท= จํานวนไม4น*อยกว4า๖ ดวง ความสูงของเสาเมื่อยืดออกสูงสุดจากพ้ืนไม4นอ*ยกว4า ๖ เมตร มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ9าขนาดไม4น*อยกว4า ๖๐ KVA๓ เฟส สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LEDอุปกรณ=ประกอบครบ จํานวน ๑ คัน(ต้ังตามราคาท*องตลาด ไม4สามารถจัดหาได*ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ=)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก20 โครงการจัดซ้ือรถยนต=ดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  - จัดซ้ือรถยนต=ดับเพลิงเคล่ือนที่เร็ว - 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 ๑ คัน  - เพิ่มขึดความสามารถในการ สํานักปลัดฯเคล่ือนที่เร็ว ชนิด ๔ ล*อ หน*าท่ีและเพิ่มความปลอดภัย ชนิด ๔ ล*อ เคร่ืองยนต=ดีเซล ๔ สูบ เข*าระงับเหตุเพลิงไหม*และ งานป9องกันฯในการเข*าผจญเพลิง ๔ จังหวะ ขนาดกระบอกสูบไม4น*อยกว4า ช4วยเหลือผู*ประสบภัย ๒,๑๐๐ ซีซี ท*ายกระบะติดต้ังเคร่ืองฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง ขับเคล่ือนด*วยเคร่ืองยนต=เบนซิน ๔ จังหวะ ไม4น*อยกว4า๒๓ แรงม*า มีถังโฟมในตัวไม4น*อยกว4า๒๐ ลิตร ถึงน้ําไม4น*อยกว4า ๕๐๐ ลิตรมีหัวฉีดกันส่ือไฟฟ9าได*ไม4น*อยกว4า ๑,๐๐๐ v สัญญาณไฟฉุกฉินแบบ LEDแผงยาว อุปกรณ=ประกอบครบ จํานวน ๑ คัน(ต้ังตามราคาท*องตลาด ไม4สามารถจัดหาได*ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ=)รวม ๒๐ โครงการ - - 290,000 19,530,000 23,575,000 18,960,000 18,700,000 - - -
เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการโรงเรียนปลอดโฟม  - เพื่อรณรงค=ให*ครู บุคลากร  - จัดอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต4อป5  - 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 และภาชนะบรรจถอาหารที่มีความปลอดภัย สามารถเลือกใช*ภาชนะบรรจุต4อสุขภาพทดแทนโฟม อาหารท่ีมีความปลอดภัยต4อสุขภาพทดแทนโฟม2 โครงการรณรงค=ป9องกัน  - เพ่ือป9องกันการติดยาเสพติด  - จัดอบรมด*านยาเสพติดให*กับนักเรียน 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 1 คร้ังต4อป5  - ลดป�ญหาอาชญากรรมท่ีเกิด กองการศึกษายาเสพติดในสถานศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนของเทศบาล จากป�ญหายาเสพติดรวม 2 โครงการ - - 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-55-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการป9องกันโรคเอดส=/  -เพ่ือให*ชุมชนมีความรู*และ  - ประชาชนที่สนใจ/อสม./แกนนํา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร*อยละ  - ชุมชนมึความรู*และเข*าใจ กองโรคติดต4อทางเพศสัมพันธ= เข*าใจปฎิบัติต4อตนเองและชุมชน 100 ในการปฎิบัติต4อตนเองและ สาธารณสุขฯและการต้ังครรภ=วัยไม4พร*อม ได*อย4างถูกต*องในการป9องกัน ของชุมชน ชุมชนได*อย4างถูกต*องในการโรคติดต4อทางเพศสัมพันธ=และ ป9องกันโรคติดต4อทางเพศสัมพันธ=การต้ังครรภ=วัยไม4พร*อม และการตั้งครรภ=วัยไม4พร*อม2 โครงการตรวจร*านอาหารในเขต  -เพ่ือให*ผู*บริโภคและนักท4องเท่ียว  - ตรวจประเมินร*านอาหารภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต4อป5  - ผู*บริโภคและนักท4องเท่ียวได* กองเทศบาล ได*รับประทานอาหารท่ีสะอาด เทศบาล รับประทานอาหารที่สะอาด สาธารณสุขฯปลอดภัย  - จัดอบรมด*านสุขาภิบาลร*านอาหาร และปลอดภัยแก4ผู*ประกอบการ3 โครงการเยาวชน-อสม.-ชุมชน  -เพ่ือรณรงค=ให*ความรู*แก4  - จัดกิจกรรมรณรงค=ต4อต*านภัย 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 คร้ังต4อป5  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองเทศบาลเมืองปากช4อง ร4วมใจ ประชาชนเรื่องภัยโรคไข*เลือดออก โรคไข*เลือดออก ให*กับกลุ4ม เมืองปากช4องมีความรู*ทัน สาธารณสุขฯต*านภัยโรคไข*เลือดออก และป9องกันควบคุมการเกิดโรค เป9าหมาย ได*แก4ประชาชน ครู ยุงลาย และภัยโรคไข*เลือดออกไข*เลือดออก นักเรียน เยาวชน ในเขตเทศบาล มากขึ้น4 โครงการรณรงค=การควบคุม  - เพ่ือเผยแพร4ความรู*ให*กับ  - เผยแพร4ความรู*เร่ืองโรคพิษสุนัขบ*า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต4อป5  -ไม4มีผู*เสียชีวิตด*วยโรคพิษ กองและป9องกันโรคพิษสุนัขบ*า ประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ี  ให*กับนักเรียนและประชาชน สุนัขบ*า สาธารณสุขฯปฏิบัติงาน  - ฉีดวัคซีนป9องกันโรคพิษสุนัขบ*า  -ประชาชนในพ้ืนท่ีได*ตระหนัก -รณรงค=ให*ประชาชนตระหนักถึง ๒๓ ชุมชน ให*ได* ๑๐๐% โดยไม4คิด ถึงความร*ายแรงและอันตรายความสําคัญของโรคพิษสุนัขบ*า มูลค4าของจํานวนสุนัข ของโรคพิษสุนัขบ*า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการตรวจสุขภาพผู*สูงอายุ  - เพ่ือให*ประชาชนผู*สูงอายุมี  - ประชาชนผู*สูงอายุในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต4อป5  - ผู*สูงอายุมีสุขภาพร4างกาย กองในชุมชนเทศบาลเมืองปากช4อง สุขภาพร4างกายสมบูรณ= แข็งแรง เทศบาลเมืองปากช4อง แข็งแรง สาธารณสุขฯ6 โครงการอบรม  อาสาสมัคร  -เพื่อฝ@กทักษะการเปCนผู*นํา  - จัดฝ@กอบรมด*านสาธารณสุข 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต4อป5  - นักเรียนได*ฝ@กฝนทักษะ กองสาธารณสุขประจําโรงเรียน ผู*ตาม และฝ@กบุคลิกภาพ ให*แก4นักเรียนในโรงเรียน จํานวน การเปCนผู*นํา ผู*ตาม และฝ@ก สาธารณสุขฯ๙ โรงเรียน บุคลิกภาพ7 โครงการรณรงค=วันวัณโรคโลก  - เพ่ือให*ประชาชนผู*สนใจ  -เพ่ือจัดกิจกรรม รณรงค= เผยแพร4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ังต4อป5  - ประชาชนและแกนนําชุมชน กองร4วมชมนิทรรศการกิจกรรม ความรู*เร่ืองโรควัณโรค เนื่องในวัน มีความรู*ความเข*าใจเร่ือง สาธารณสุขฯวันวัณโรคโลก (World TB Day) วัณโรคโลก (World TB Day) วัณโรคเพ่ิมมากขึ้นได*รับความรู*และตระหนักถึง จํานวน ๑ คร้ัง  -สามารถลดจํานวนผู*ปvวยวัณโรคภัยของวัณโรค ในเขตเทศบาลเมืองปากช4อง8 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข  -เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด*าน  - คณะกรรมการชุมชน และ 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 1 คร้ังต4อป5  - อสม.มีความรู*การบริการ กองมูลฐานในเขตเทศบาล สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน อสม. จํานวน ๒๓ ชุมชน สุขภาพเบื้องต*นในด*าน สาธารณสุขฯ๒๓ ชุมชน ให*แก4 อสม. สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให* อสม. ได*พัฒนา  - ชุมชนในเขตเทศบาล จําวนวน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 คร้ังต4อป5  - ชุมชนในเขต กองอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ศักยภาพด*านความรู*เกี่ยวกับ ๒๓ ชุมชน เทศบาลได*รับความรู* สาธารณสุขฯสาธารณสุขมูลฐาน เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด*านสาธารณสุข
รวม ๙ โครงการ - - 2,435,000 2,435,000 2,435,000 2,435,000 2,435,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสงเคราะห=ผู*ประสบ  - เพ่ือให*การสงเคราะห=แก4  - ดําเนินการให*การสงเคราะห=ช4วยเหลือ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12 คร้ังต4อป5  - ช4วยบรรเทาความเดือดร*อน กองสวัสดิการสาธารณภัย  ผู*เดือดร*อน   และ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบ ครอบครัวประชาชนที่อาศัยอยู4ในเขต ของประชาชนท่ีประสบสาธารณ สังคมผู*ด*อยโอกาสในชุมชน สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เทศบาลเมืองปากช4องที่ได*รับความเดือด ภัยให*สามารถช4วยเหลือตนเองโดยอาศัยระเบียบการป9องกัน ร*อน เช4น ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัย และดํารงชีวิตอยู4ในสังคมได*และบรรเทาสาธารณภัย ต4างๆ เช4น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย2 โครงการส4งเสริมและพัฒนา  - เพ่ือส4งเสริมและพัฒนากลุ4ม  - จัดกิจกรรมทางวิชาการให*ความรู* 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต4อป5  - คนพิการสามารถเข*าถึงระบบ กองสวัสดิการคุณภาพชีวิตของคนพิการ กลุ4มคนพิการและผู*สูงอายุให*มี เสริมสร*างอาชีพ และกิจกรรมปลุกพลัง บริการพ้ืนฐานของรัฐและดํารง สังคมและผู*สูงอายุในชุมชน ความเข*มแข็งและมีศักยภาพ คนพิการและผู*สูงอายุทั้ง ๒๓ ชุมชน ชีวิตในสังคมได*อย4างมีความสุขในการบริหารจัดการกลุ4ม ในเขตเทศบาลเมืองปากช4อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวม ๒ โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - -
งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการรณรงค=ป9องกัน  - เพ่ือป9องกันการติดยาเสพติด  - จัดอบรมด*านยาเสพติดให*กับประชาชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 คร้ังต4อป5  - เยาวชนและประชาชน ช4วย กองสวัสดิการและแก*ไขป�ญหายาเสพติด ของเยาวชนในเขตเทศบาล และเยาวชนในชุมชน กันป9องกันภัยของยาเสพติด สังคม - เพ่ือให*ประชาชนและเยาวชน  - รณรงค=ต4อต*านยาเสพติดในชุมชน  - ลดป�ญหาอาชญากรรมท่ีเกิดได*รู*ถึงโทษและพิษภัยของ ๒๓ ชุมชน จากป�ญหายาเสพติดยาเสพติด2 โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา  - เพ่ือสร*างเวทีแลกเปล่ียน  - จัดอบรมผู*แทนสตรี จากชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ังต4อป5  - ชุมชน เทศบาลมีความรู*ความ กองสวัสดิการศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน เรียนรู*การมีส4วนร4วมของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองปากช4องและ เข*าใจในการพัฒนาครอบครัว สังคมในการเมืองระดับท*องถิ่น และ ผู*เก่ียวข*อง การพัฒนาเด็กเยาวชน และการมีความรู*ความเข*าใจในสิทธิ ส4งเสริมความเสมอภาคระหว4างหน*าที่ หญิงชาย3 โครงการสานสัมพันธ=  -เพ่ือให*ความรู* สาน  -จัดอบรมให*ความรู*แก4ครอบครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร*อยละ  -ครอบครัวมีความรัก กองสวัสดิการครอบครัวอบอุ4น สัมพันธ=ครอบครัว ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช4อง ของระดับ ความอบอุ4นและความ สังคมสร*างความรัก ความ และเจ*าหน*าที่เก่ียวข*อง ความพึงพอ สามัคคีมากขึ้นอบอุ4นในครอบครัว ใจของผู*เข*า  -ครอบครัวมีความเพ่ือให*อยู4ร4วมกัน ร4วมโครง สัมพันธ=ที่ดีได*คุยแลกอย4างมีความสุขและ การค4า เปล่ียนความรู*สึกและเสริมสร*างความเข*ม เป9าหมาย ตระหนักถึงการใช*เวลาแข็งของครอบครัว ร*อยละ อยู4ร4วมกัน90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก4 โครงการพัฒนาบุคลากร  -เพ่ือให*การปฏิบัติงานของ  -จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -ร*อยละ  -บุคคลากรมีวิสัยทัศน= กองสวัสดิการกองสวัสดิการสังคม เจ*าหน*าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให*แก4เจ*าหน*าที่กองสวัสดิการสังคม ของผู*เข*า ในการปฏิบัติงานถึงแม* สังคม -เพื่อเพิ่มพูนความรู*และแลก และเจ*าหน*าที่ที่เก่ียวข*อง รับการ จะมีการเปล่ียนแปลงในเปลี่ยนประสบการณ=การทํางาน อบรม ระบบต4างๆค4าเป9า  -การปฏิบัติงานมีประหมาย สิทธิภาพมากย่ิงขึ้นร*อยละ80
รวม ๔ โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 - - -

-61-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการพาณิชย (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสัตว=ปลอดโรค คนปลอดภัย  - เพ่ือป9องกันและ  - สุนัขที่มีเจ*าของและไม4มีเจ*าของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร*อยละร*อย  - สุนัขใน ๒๓ ชุมชน กองจากโรคพิษสุนัขบ*า ตามปณิธาน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ*า ในเขตเทศบาลเมืองปากช4อง ในการ ที่มีเจ*าของและไม4มี สาธารณสุขฯศาสตราจารย= ดร.สมเด็จพระเจ*า ในเขตเทศบาล ควบคุมและ เจ*าของได*รับการน*องนางเธอ เจ*าฟ9าจุฬาภรณ เมืองปากช4อง ป9องกันโรค ฉีดวัคซีน และวลัยลักษณ= อัครราชกุมารี พิษสุนัขบ*า ทําหมัน / ฉีดยาคุมกรมพระศรีสวางควัฒน ทั้ง ๒๓วรขัตติยราชนารี ชุมชน
รวม ๑ โครงการ - - - - 100,000 100,000 100,000 - - -

งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
-62-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม  - เพ่ือส4งเสริมให*  - จัดกิจกรรมออกกําลังกายเต*นแอโรบิค 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ไม4น*อยกว4า  - เยาวชนและประชาขน กองการศึกษาส4งเสริมสุขภาพในชุมชน ประชาชนมีการปรับ ให*กับเยาวชนและประชาชนบริเวณ ๒๔๐ คร้ัง มีสุขภาพอนามัยดีเปล่ียนพฤติกรรม สวนสาธารณะเขาแคน  - เยาวชนใช*เวลาว4างให*เปCนรักสุขภาพโดยการ ประโยชน=และห4างไกลออกกําลังกายเต*นแอโรบิค ยาเสพติด - เพ่ือส4งเสริมการออกกําลังกายแก4เยาวชนและประชาชนทั่วไป
รวม ๑ โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-63-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป.นเมืองน#าอยู# ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการพัฒนาสังคม ๒  ยุทธศาสตรสร�างสังคมให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู#ร#วมกันอย#างมีความสุข    -  แผนงานงบกลาง (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป=าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว#า หน#วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการสงเคราะห=เบี้ยยังชีพ  - เพ่ือให*การสงเคราะห=เบี้ยยังชีพ  - จ4ายเบี้ยยังชีพให*ผู*ปvวยเอดส=ที่ได* 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 25 ราย  - ผู*ปvวยเอดส=ที่มีฐานะยากจน กองสวัสดิการผู*ปvวยเอดส= ให*ผู*ปvวยเอดส=ที่มีฐานะยากจน รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ทาง ได*รับการช4วยเหลือให*มีคุณภาพท่ีดี สังคมไม4มีผู*อุปการะในการเลี้ยงดู เทศบาลกําหนด   โดยใช*ระเบียบช4วยเหลือตนเองไม4ได*  เดือนละ กรมประชาสงเคราะห=๕๐๐ บาท ตลอดชีพ  จํานวน ๒๕ รายจํานวน ๒๕ ราย2 โครงการสนับสนุนการสร*าง  - เพ่ือให*การสงเคราะห=เบี้ยยังชีพ  - จ4ายเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุโดยจ4ายเบี้ย 37,318,800 37,318,800 37,318,800 37,318,800 37,318,800 12 คร้ังต4อป5  - ผู*สูงอายุได*รับการสงเคราะห= กองสวัสดิการหลักประกันรายได*แก4ผู*สูงอายุ ให*แก4ผู*สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป5 ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ ช4วยเหลือให*มีคุณภาพท่ีดี สังคมบริบูรณ=ขี้นไปที่มีคุณสมบัติ ผู*สูงอายุครบถ*วนตามระเบียบ ฯ3 โครงการสนับสนุนเสริมสร*าง  - เพ่ือให*การสงเคราะห=สวัสดิการ  - จ4ายเบี้ยยังชีพคนพิการโดยการจ4าย 10,752,200 10,752,200 10,752,200 10,752,200 10,752,200 1๒ คร้ังต4อป5  - ผู*พิการได*รับการสงเคราะห= กองสวัสดิการสวัสดิการทางสังคมให*แก4 เบ้ียความพิการให*แก4คนพิการท่ีมี เบี้ยให*คนพิการที่มีสิทธิจะได*รับเบี้ยความ ช4วยเหลือให*มีคุณภาพท่ีดี สังคมคนพิการหรือทุพพลภาพ สิทธิตามหลักเกณฑ=ท่ีกําหนด พิการคนละ ๘๐๐ บาทต4อเดือนรวม ๓ โครงการ - - 48,221,000 48,221,000 48,221,000 48,221,000 48,221,000 - - -

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช#องรายละเอียดโครงการพัฒนา งบประมาณ -64-



๓. ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน
-65-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข,งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างนักเรียน นักศึกษา   เพ่ือสร�างรายได�ให�กับ   จ�างนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๒ คน   นักเรียน นักศึกษา กองสวัสดิการปฏิบัติงานช-วงป.ดภาคเรียนและ นักเรียนนักศึกษาและ ยากจน จํานวน ๒ คน มีรายได�ในช-วงป.ด สังคมวันหยุด ลดรายจ-ายผู�ปกครอง ภาคเรียนและได�ใช�และให�นักเรียน นักศึกษา เวลาว-างให�เป6นใช�เวลาว-างให�เป6น ประโยชน7 เพ่ือแก�ประโยชน7 เพ่ือแก� ป8ญหาสังคมป8ญหาสังคม
รวม ๑ โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช,อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข,งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการส-งเสริมและพัฒนา  - เพ่ือส-งเสริมและ  - ส-งเสริมอาชีพให�กับประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนมีความรู� กองสวัสดิการอาชีพของประชาชน สนับสนุนให�ประชาชน ที่ว-างงานในชุมชน ต-อป? ทักษะวิชาชีพ สามารถ สังคมในเขตเทศบาลมืองปากช-อง ในเขตเศบาลเมืองปากช-อง  - จัดฝBกอบรมวิชาชีพให�กับ นําความรู�ที่ได�รับไปได�มีความรู�และทักษะ ประชาชน กลุ-มอาชีพ ประกอบอาชีพ สร�างวิชาชีพ  สามารถนํา  - จัดอบรมให�ความรู�ในหลักวิชา รายได�และพัฒนาความรู�ที่ได�รับไปประกอบ การที่จําเป6นสําหรับการประกอบ คุณภาพชีวิต อาชีพเกิดการรวมกลุ-ม ธุรกิจให�ประสบความสําเร็จ ให�กับ  - ผู�ประกอบการและอาชีพในชุมชน ผู�ประกอบการและผู�ที่มีความต้ังใจ ผู�มีความต้ังใจจะเป6นจะเป6นผู�ประกอบการ ผู�ประกอบการได�มีความรู�ในหลักวิชาการที่จําเป6นในการประกอบธุรกิจให�ประสบความสําเร็จรวม ๑ โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช,อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข,งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการท,องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา๓  ยุทธศาสตรเสริมสร�างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป�ญหาความยากจน    -  แผนงานการพาณิชย (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว,า หน,วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการก-อสร�างตลาดสดเทศบาล  - เพ่ือก-อสร�างตลาด  - ก-อสร�างตลาดสดเทศบาล ขนาด  -  -  - 25,000,000  - ๑ หลัง  - ประชาชนได�รับ กองได�มาตรฐานของเทศบาล กว�าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ ความสะดวก สาธารณสุขฯเมตร จํานวน ๑ หลัง และก-อสร�าง  - เกิดความเป6นระเบียบตลาดสด ขนาดกว�าง ๑๖.๐๐เมตร เรียบร�อยยาว ๒๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟRา  - เพ่ือให�ระบบไฟฟRาของ  - ปรับปรุงระบบไฟฟRาทั้งหมด  -  -  - 2,000,000  - ๑ ระบบ  -มีระบบไฟฟRาพลังงาน กองตลาดสดเทศบาลด�วยพลังงาน ตลาดสดเทศบาลเป6น ของตลาดสดเทศบาลเป6นระบบ ทดแทนใช�ในตลาดสด สาธารณสุขฯแสงอาทิตย7 ระบบไฟฟRาแบบพลังงาน ไฟฟRาแบบพลังงานแสงอาทิตย7 เทศบาลแสงอาทิตย7  -สามารถลดค-าใช�จ-าย - เพ่ือเป6นการประหยัดค-า ในส-วนของค-าไฟฟRาสาธารณูปโภค (ค-าไฟฟRา) ของตลาดสดลงได� - เพ่ือเป6นการอนุรักษ7พลังงานรวม ๒ โครงการ - - - - - 27,000,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
-68-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช,อง งบประมาณ



๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา
-69-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ  - เพ่ือให�เยาวชนได�ตระหนัก  - จัดงานวันเด็กแห�งชาติ ๑ คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 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 ค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงหลักสูตร  - เพื่อพัฒนาทางด�านการศึกษา  - เพ่ือจ�ายเป;นค�าเอกสารในการจัดทํา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ๒ แห�ง  - การศึกษาขององค>กรปกครอง กองการศึกษาสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑  และ ๒ หลักสูตรทางวิชาการของกรมฯ ส�วนท�องถิ่นได�รับการพัฒนา (รร.ท๑,ท.๒)3 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด  -จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครู  -ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป(  -ครูและบุคลากร กองการศึกษาการเรียนรู�ครูและบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษาให�มี ทางการศึกษาโดยการจัดอบรมสัมมนา ทางการศึกษามีความรู� (รร.ท๑,ท.๒)ทางการศึกษา ความรู�ความสามารถมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความรู�ความสามารถ ความสามารถอย�างมีคุณภาพที่ดีขึ้น ให�ได�มาตรฐานตามที่กําหนดไว�4 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาข�าราชการ  -เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  - ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรครู 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 1 คร้ังต�อป(  - บุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาครูของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดให�มีความรู� โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยการจัดส�ง มีความรู�ความสามารถในการ (รร.ท๑,ท.๒)ความสามารถ  มีคุณภาพ เข�าร�วมฝHกอบรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ สอนได�อย�างมีคุณภาพมากขึ้นการสอนที่ดีมากขึ้น พัฒนาความรู�ความสามารถให�ได�มาตรฐานตามระเบียบฯที่กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -70-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนา/ปรับปรุง  - เพ่ือให�มีหนังสือเพียงพอ  - จัดซ้ือหนังสือ ตกแต�ง ปรับปรุง จัดซ้ือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 แห�ง  - ห�องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ กองการศึกษาห�องสมุดโรงเรียนในสังกัด สําหรับพัฒนาความรู�ให�แก� ครุภัณฑ> และอื่นๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป;น สําหรับอ�านและพัฒนาความรู� (รร.ท๑,ท.๒)นักเรียนและครูที่มาใช�บริการ ของห�องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑  บ�าน เพียงพอต�อนักเรียนและครูห�องสมุดโรงเรียนในสังกัด หนองสาหร�าย และโรงเรียนเทศบาล ๒ ) ที่มาใช�บริการห�องสมุดเทศบาล บ�านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ>6 โครงการอาหารเสริม (นม)  -เพ่ือให�นักเรียนในสังกัด สพฐ. ดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม ( นม ) 5,773,530 5,773,530 5,773,530 5,773,530 5,773,530 7 แห�ง นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษาและองค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แจกจ�ายให�เด็กนักเรียนในสังกัด ที่แข็งแรง (รร.ท๑,ท.๒)ได�บริโภคอาหารเสริม ( นม ) สพฐ. จํานวน ๕ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ 7 ค�าสนับสนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียน  -จัดซ้ือหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห�ง 4,076,000 4,076,000 4,076,000 4,076,000 4,076,000 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>)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -71-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก8 ค�าสนับสนุนอาหากลางวัน  - เพ่ือให�นักเรียนมีอาหาร  -จัดซ้ือหรือจัดหาอาหารสด อาหารแห�ง 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 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 ค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�อ  - เพ่ือเชื่อมต�ออินเตอร>เน็ต  - เชื่อมต�ออินเตอร>เน็ตระบบ ADSL 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 ๒ แห�ง  - นักเรียนและบุคลากรทางการ กองการศึกษาอินเตอร>เน็ตโรงเรียน 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�เพ่ิมเติม10 ค�าใช�จ�ายในการเชื่อมต�อ  - เพ่ือเชื่อมต�ออินเตอร>เน็ต  - เชื่อมต�ออินเตอร>เน็ต ระบบ WIFI 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 ๒ แห�ง  - นักเรียนและบุคลากรทางการ กองการศึกษาอินเตอร>เน็ตโรงเรียน 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�เพ่ิมเติม
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -72-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก11 โครงการเข�าค�ายอบรม  -เพ่ือปลูกฝ[งคุณธรรมจริยธรรม  -จัดเข�าค�ายอบรมจริยธรรมบุคลากรครู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป(  -บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมครู และสร�างค�านิยมที่ดีงามให�แก� ประจําใจ และประพฤติปฏิบัติ (รร.ท๑,ท.๒)บุคลากรครู ตนเป;นแบบอย�างที่ดีแก�ศิษย>12 โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย  - เพื่อสนับสนุนโอกาสในการ  - สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการศึกษาให�แก� 5,276,749 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)จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดเทศบาลเมืองปากช�อง สาหร�าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ�าน ค�าใช�จ�ายของผู�ปกครองมากขึ้นตามระเบียบและหลักเกณฑ>ท่ี หนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ>) ดังนี้กระทรวงมหาดไทยกําหนด  - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   เป;นเงิน 2,6๙2,๒00 บาท - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส�วนเพ่ิม   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

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -73-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก13 โครงการส�งเสริมศักยภาพ  - เพื่อสนับสนุนโอกาสในการ  - สนับสนุนค�าป[จจัยพ้ืนฐานในการศึกษา 485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 2 แห�ง  - นักเรียนได�มีโอกาสในการ กองการศึกษาการจัดการศึกษาท�องถิ่น (ค�าป[จจัย เรียนให�แก�นักเรียนโรงเรียน ให�แก�นักเรียนที่ยากจนระดับประถมศึกษา เรียนในสถานศึกษาและลดภาระ (รร.ท๑,ท.๒)พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ในสังกัดเทศบาลเมืองปากช�อง และมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ค�าใช�จ�ายของผู�ปกครองมากขึ้นตามระเบียบและหลักเกณฑ>ท่ี (บ�านหนองสาหร�าย)  และโรงเรียนกระทรวงมหาดไทยกําหนด เทศบาล ๒ บ�านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ>) ดังนี้ ๑.ค�าป[จจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน    ระดับประถมศึกษา     เป;นเงิน ๒๕๔,๐๐๐ บาท ๒.ค�าป[จจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน    ระดับมัธยมศึกษา    เป;นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท14 ค�าใช�จ�ายในการพัฒนา  - เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนได�มี   - จัดซ้ือหนังสือ อุปกรณ>ทางวิชาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๒ แห�ง  - นักเรียนได�ศึกษาค�นคว�า กองการศึกษาแหล�งเรียนรู�ของโรงเรียน แหล�งการเรียนรู�ที่มีคุณภาพ ที่จําเป;นในการพัฒนาแหล�งเรียนรู�ใน ด�วยตนเองและได�รับความรู� (รร.ท๑,ท.๒)มากขึ้น โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ�านหนองสาหร�าย) เพ่ิมมากขึ้นและโรงเรียนเทศบาล ๒ บ�านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ>) (รร.ละ ๕๐,๐๐๐ บาท)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -74-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก15 โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจ  - เพ่ือขับเคล่ือนบูรณาการจัดการ  - จัดอบรม/ศึกษาดูงานให�กับครู บุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป(   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาพอเพียง เรียนรู�ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด และผู�เรียนมีคุณลักษณะพอเพียง อันพึงประสงค>และคุณธรรม16 โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�  - เพื่อขับเคล่ือนนโยบายลดเวลา  - จัดอบรม/กิจกรรมและศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป(  - ผู�บริหาร ครู และผู�เกี่ยวข�อง กองการศึกษาเรียน เพ่ือเวลารู� ลงสู�การปฏิบัติ ให�แก�ผู�บริหาร ครูนักเรียน และผู�เก่ียว มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการของโรงเรียนได�อย�างมีประสิทธิ ข�องเก่ียวกับการจัดการเรียน "ลดเวลา บริหารจัดการเวลาเรียน "ลดภาพ เรียน เพ่ิมเวลารู�" ให�กับโรงเรียนในสังกัด เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�" และสามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสู�การปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ17 โครงการโตไปไม�โกง  - เพ่ือสร�างจิตสํานึกคุณธรรมของ  - จัดอบรม/กิจกรรมและศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป(  - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง กองการศึกษานักเรียนให�ไม�เห็นแก�ตัว ไม�เอา ให�กับนักเรียนให�มีคุณลักษณะอันพึง ประสงค> มีนิสัยรักความถูกต�องเปรียบผู�อื่น รู�จักจําแนกช่ัวดี ประสงค> สร�างนิสัยให�นักเรียนรักความ และความเป;นธรรม มีภูมิคุ�มกันสามารถแยกแยะความผิดและ ถูกต�องและความเป;นธรรม เพ่ือเป;นภูมิ ต�อป[ญหาการทุจริตคอร>รัปชั่นความถูกต�อง เพื่อเป;นภูมิคุ�มกัน คุ�มกันต�อป[ญหาการทุจริตคอร>รัปชั่นต�อป[ญหาทุจริตคอร>รัปชั่น
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช+อง งบประมาณ -75-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมให�เป*นเมืองน+าอยู+ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาการศึกษา ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา    -  แผนงานเการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว+า หน+วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก18 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพ่ือให�นักเรียนมีอาหาร  - ดําเนินการจัดหาอาหาร 8,132,000 8,132,000 8,132,000 8,132,000 8,132,000 5 แห�ง  - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย กองการศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวัน กลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ กลางวันให�แก�เด็กนักเรียน แข็งแรงสพฐ ๕ โรงเรียน และมีคุณภาพ สพฐ. ๕ โรงเรียน19 โครงการสร�างภูมิคุ�มกันยาเสพติด  - เพ่ือให�เด็กเยาวชนมีความ  - เด็กและเยาวชนซ้ือสัตย>สุจริต เอื้อเฟijอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ๑ คร้ัง  - เด็กเยาวชนมีค�านิยมที่ดี กองการศึกษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติตามข�อ เผ่ือแผ� มีความรู�สึกที่ดีต�อตนเองและผู�อื่น ต�อป(  - เด็กและเยาวชนตกลง ประหยัดทรัพยากรและส่ิงแวดล�อม และ มีสุขภาพกายสุขภาพปkองกันตนเองจากส่ิงเสพติดไม�น�อยกว�า จิตใจที่ดีร�อยละ ๙๐20 โครงการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียน  - เพ่ือให�ผู�มีส�วนร�วมได�ส�วนเสีย  - จัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเป;นฐาน  - 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู�มีส�วนได�  - การศึกษาได�รับการพัฒนา กองการศึกษาเป;นฐาน (SBMLD) ได�ร�วมคิด ร�วมรับผิดชอบในการ (SBMLD) ส�วนเสียได� อย�างรวดเร็วและสนองตอบ (รร.ท๒)จัดการศึกษาและเพ่ือให�การ คิดร�วมรับผิด ต�อความต�องการของผู�ปกครองบริหารจัดการศึกษาเป;นไป ชอบในการ และชุมชนอย�างรวดเร็ว จัดการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาเป;นไปอย�างรวดเร็วรวม ๒๐ โครงการ - - 26,185,879 26,335,879 26,335,879 26,335,879 26,335,879 - - -
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๕. ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองทีด่ี
-77-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการวันเทศบาล  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนเห็น  - จัดกิจกรรมวันเทศบาล ๒๔ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป+  - ประชาชนทราบความ สํานักปลัดฯ"๒๔ เมษายน ของทุกป+" ความสําคัญของเทศบาล เมษายน  จํานวน ๑ คร้ังต�อป+ สําคัญของเทศบาล งานธุรการ2 โครงการจ�างที่ปรึกษาสํารวจ  -เพ่ือให�มีการสํารวจความ  - จ�างที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ังต�อป+  - เทศบาลมีผลการสํารวจ สํานักปลัดฯความพึงพอใจของผู�รับบริการ พึงพอใจของผู�รับบริการ ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ความพึงพอใจฯ ในการนํามาที่มีต�อคุณภาพการให�บริการ จากเทศบาล เทศบาลเมืองปากช�อง ตามมติการ ใช�ในการปรับปรุงคุณภาพของเทศบาลเมืองปากช�อง ประเมินที่ ก.จ. และ ก.พ. กําหนด ให�ได�ตามที่มาตรฐานกําหนด3 โครงการปกปBองสถาบัน  -เพ่ือให�ชุมชนทุกชุมชน  และ  - จัดกิจกรรมปกปBองสถาบัน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ังต�อป+  - ประชาชนทราบความ สํานักปลัดฯประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง สําคัญและเทิดทูนปกปBองเปDนชาติร�วมกัน สถาบันหลักของชาติ4 โครงการฝGกอบรมและทัศนศึกษา  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ  - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - พื้นท่ีในเขตเทศบาลได�รับ สํานักปลัดฯดูงานของ คณะผู�บริหารท�องถิ่น การบริหารงานเทศบาล  ของคณะผู�บริหารเทศบาล และ การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน�า  หัวหน�าส�วนของราชการ หน�วยงาน และคณะกรรมการ จํานวน ๑ คร้ังต�อป+ ต�างๆของเทศบาลเมืองปากช�อง5 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา  -เพ่ือจัดให�มีการเลือกตั้งสมาชิก  -เชิญชวนให�ประชาชนสมัคร รับเลือกต้ัง - - 1,500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนไปใช�สิทธ์ิ สํานักปลัดฯเทศบาลและนายกเทศมนตรี สภาท�องถิ่นให�เกิดความบริสุทธ์ิ  -เชิญชวนให�ประชาชนไปใช�สิทธ์ิ เลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้นยุติธรรม เลือกต้ังตามเปBาหมายที่กําหนดไว�
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก6 โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณ  - เพ่ือปรับปรุงระบบ  - สามารถใช�ระบบสัญญาณไฟ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ระบบ  - เพ่ือให�ประชาชน สํานักปลัดฯจราจรภายในเขตเทศบาล ไฟสัญญาณจราจรให�มี จราจรในการควบคุมและอํานวย ที่ได�รับความสะดวก ประสิทธิภาพในการ ความสะดวกในการจัดการจราจร ปลอดภัยใช�งานเพ่ิมมากขึ้น7 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ก�อสร�างปรับปรุงอาคารสํานักงาน - 1,950,000 1,950,000 - - 1 แห�ง  - เทศบาลมีอาคาร สํานักปลัดฯสํานักงานเทศบาลเมืองปากช�อง สํานักงานให�สามารถ เทศบาลเมืองาปากช�อง สํานักงานที่ได�มาตรฐานรองรับงานราชการและ ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด และมีพ้ืนที่ใช�ประโยชนOภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของ เพียงพอต�องานราชการเทศบาลเมืองปากช�อง ของเทศบาลเมืองปากช�อง8 โครงการฝGกอบรมและทัศนศึกษา  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  - จัดอบรมทัศนศึกษาดูงานของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - การบริการ สํานักปลัดฯดูงานของพนักงานเทศบาล การบริการ พนักงานเทศบาล ลูกจ�างและ มีประสิทธิภาพขึ้นและลูกจ�าง แก�ประชาชน พนักงานจ�าง จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป+9 โครงการก�อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ก�อสร�างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารได�รับ  - อาคารสถานธนานุบาล สํานักปลัดฯอาคารสถานธนานุบาล สถานธนานุบาลเทศบาล เทศบาลเมืองปากช�อง ทั้งภายในและ การปรับปรุง เทศบาลเมืองปากช�องเทศบาลเมืองปากช�อง เมืองปากช�อง ทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งบริเวณรอบๆอาคาร ให�มี มีความเหมาะสมในการและภายนอก รวมท้ังบริเวณ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและการให�รอบอาคาร ให�มีความ เพิ่มข้ึน บริการประชาชนเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ร�อยละ ๘๐และการให�บริการประชาชน
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือเปDนการเทิด  - เพ่ือให�ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนมีความ สํานักปลัดฯพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว พระเกียรติพระบาทสมเด็จ ปากช�อง และประชาชนที่สัญจรไปมา ตระหนักในพระมหาพระเจ�าอยู�หัว ได�ตระหนักถึงความจงรักภักดีที่มีต�อ กรุณาธิคุณของพระบาทพระมหากษัตริยO สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว11 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพื่อเปDนการเทิดพระเกียรติ  - เพ่ือให�ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 500000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัดฯสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ ถวายเปDนพระราชกุศลสมเด็จ ปากช�องถวายความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชินีนาถ พระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรม สมเด็จพระนางเจ�าฯสิริกิติ์ พระบรม สมเด็จพระนางเจ�าฯสิริกิต์ิพระบรมราชชนนีพันป+หลวง ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป+หลวง พระบรมราชินีนาถพันป+หลวง พระบรมราชชนนีพันป+หลวง12 โครงการ ๕ ธันวาคม  - เพ่ือน�อมเกล�าถวายเปDน  - เพ่ือให�ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 150000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนมีความตระหนัก สํานักปลัดฯวันสําคัญของชาติไทย พระราชกุศลพระบาทสมเด็จ ปากช�อง ถวายความจงรักภักดีต�อ ในพระมหากรุณาธิคุณของพระปรมินทรมหาภูมิพล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดช - วันพ�อแห�งชาติ บรมนาถบพิตร - วันชาติ13 โครงการวันท�องถิ่นไทย  - เพ่ือส�งเสริมความสําคัญ  - จัดกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนและชุมชนได�เห็น สํานักปลัดฯของเทศบาล และให�ประชาชน สํานักงานเทศบาล ป+ละ ๑ คร้ัง ความสําคัญของการปกครองและชุมชนได�เห็นความสําคัญ ส�วนท�องถิ่นของการปกครองส�วนท�องถ่ิน
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก14 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือเปDนการเทิด  - เพ่ือให�ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนมีความ สํานักปลัดฯสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธา พระเกียรติสมเด็จ ปากช�องถวายความจงรักภักดี ตระหนักในพระมหาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระนางเจ�าสุทิดา สมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธา กรุณาธิคุณของสมเด็จพัชรสุธาพิมลลักษณ พิมลลักษณ พระบรมราชินี พระนางเจ�าสุทิดาพระบรมราชินี พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี15 โครงการจ�างเหมาออกแบบ  - เพื่อเจ�างออกแบบก�อสร�าง  - จ�างเอกชน, นิติบุคคล, หรือบุคคล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ัง  - โครงการก�อสร�าง สํานักปลัดฯก�อสร�างต�อเติมอาคารสํานักงาน ให�ได�ตามมาตรฐานของทาง ภายนอกในการออกแบบโครงสร�าง ของเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองปากช�อง ราชการ งานก�อสร�างต�อเติมอาคารสํานักงาน ปากช�องมีมาตรฐานเทศบาลเมืองปากช�อง ในการออกแบบ(ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด)16 โครงการก�อสร�างปรับปรุงและ  - เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน  - ก�อสร�างต�อเติมห�องประชุมสภา - - - 15,000,000 15,000,000 ๑ แห�ง  - เทศบาลมีอาคาร สํานักปลัดฯต�อเติมอาคารสํานักงาน เทศบาลเมืองปากช�องให�ได� เทศบาล ห�องประชุมทั่วไป ห�องประชุมเทศบาลเมืองปากช�อง มาตรฐานของเทศบาล ของสํานักงานเทศบาลเมืองปากช�อง ที่ได�มาตรฐาน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก17 โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร  - เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบ  - เผยแพร�ข�อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ�าง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ๑ คร้ัง  - การจัดหาพัสดุเปDนไป กองคลังด�านการจัดซ้ือ-จัดจ�าง ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการ ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ อย�างโปร�งใส ตรวจสอบจัดซ้ือ-จัดจ�างตามโครงการ ได�ทุกขั้นตอนและกิจกรรมต�างๆ18 กิจกรรมการพัฒนาแผน  - เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน  - ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลในการพัฒนา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนได�รับทราบ กองคลังและกระบวนการจัดหาพัสดุ ด�านจัดซ้ือจัดจ�าง และ แผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง ข�อมูลในการบริหารงานเปDนแนวทางในการปรับปรุง ให�มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�า ของหน�วยงานด�วยความประสิทธิภาพของ เปDนประโยชนOกับประชาชน โปร�งใสมีประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ทางด�าน  - จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู�เก่ียวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป+  -ประชาชนที่มีส�วนร�วม กองคลังการพัฒนารายได�ของท�องถิ่น ภาษีต�างๆ และจัดระเบียบให� ภาษีท�องถิ่น ค�าธรรมเนียม และ ในการชําระภาษีเกิดประชาชนได�มีความรู�ความเข�าใจ กฎหมายต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับการ ทัศนคติที่ดีและความเกี่ยวกับภาษีท�องถ่ิน และสร�าง ชําระภาษีท�องถิ่นให�กับผู�อยู�ในข�าย พึงพอใจและภาคภูมิใจการจูงใจให�ประชาชนมีส�วนร�วม ชําระภาษีและประชาชนทั่วไป ที่ได�ชําระภาษีในการพัฒนาท�องถิ่น โดยการชําระภาษี
รายละเอียดโครงการพัฒนา

-82-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก20 กิจกรรมการเผยแพร�  - เพ่ือเผยแพร�ข�อมูล  - เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ๑ คร้ัง  - ประชาชนได�รับข�อมูล กองคลังข�อมูลข�าวสารด�าน ข�าวสารในการปฏิบัติงาน งบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงิน ข�าวสารที่สําคัญของทางการเงิน การคลัง ให�ประชาชนได�รับรู� ประจําป+ และการจัดซ้ือจัดจ�าง ราชการ ประชาชนมีพัสดุ และ ทรัพยOสิน เพ่ือประชาสัมพันธO จัดหาพัสดุต�างๆ โอกาสได�ตรวจสอบการของเทศบาลและ การปฏิบัติงานของภาครัฐ บริหารงานของเทศบาลการรับเร่ืองร�องเรียน เพ่ือส�งเสริมบทบาท ทําให�ลดการทุจริตเก่ียวกับการเงินการคลัง การมีส�วนร�วมของ และประพฤติมิชอบ ภาคประชาชนในการติดตาม มีความโปร�งใสในการตรวจสอบการทุจริต ปฏิบัติงานประพฤติมิชอบ21 กิจกรรมการรายงาน  - ในการบริหารจัดการ  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ๑ คร้ัง  - มีการเบิกจ�ายเงิน กองคลังผลการใช�จ�ายเงินให� ต�องทําอย�างเป[ดเผย ได�รับทราบ ถูกต�องรวดเร็วประชาชนได�รับทราบ สามารถตรวจสอบได�  เกิดความประหยัดจึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไขการทํางานขององคOกรให�มีความโปร�งใส สามารถเป[ดเผยข�อมูลข�าวสารและให�ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต�องได�
เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก15 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ�าย  - เพ่ือให�การบันทึกบัญชี  - เพ่ือให�บุคลากร มีความรู�ความเข�าใจ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ๑ คร้ัง  - มีความรู�ความเข�าใจ กองคลังตามเทศบัญญัติงบประมาณ การจัดทําทะเบียนคุมเงิน ในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ ในการปฏิบัติตามระเบียบรายจ�ายประจําป+ รายจ�ายขององคOกร หนังสือที่เก่ียวข�องเพ่ือลดข�อผิดพลาด ประกาศและหนังสือส่ังการปกครองส�วนท�องถิ่น ในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให�เกิด ที่เก่ียวข�องความเสียหายแก�ทางราชการ16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความ  - จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู� ความ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป+  -สามารถลดข�อผิดพลาดในด�าน กองคลังการปฏิบัติงานด�านการคลัง เข�าใจขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบ เข�าใจขั้นตอน ระเบียบ ข�อกฎหมาย การคลัง การบัญชี และการพัสดุการบัญชี และการพัสดุของ ข�อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการคลัง ซ่ึงข�าราชการ พนักงาน และเทศบาลเมืองปากช�อง งานด�านการคลัง การบัญชี และ การบัญชี และการพัสดุ ให�กับ ลูกจ�างสามารถนําประสบการณOการพัสดุของเทศบาลเมือง ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�าง ท่ีได�รับ มาปรับปรุงและเพ่ิมพูนปากช�อง ของบุคลากรอื่นๆ เทศบาลเมืองปากช�อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให�ดีย่ิงขึ้น17 โครงการสํารวจแผนที่ภาษี  - เพื่อสํารวจการเปล่ียนแปลง  - ดําเนินการสํารวจข�อมูลแผนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ังต�อป+  - มีข�อมูลการใช�ประโยชนOใน กองคลังและทะเบียนทรัพยOสิน การใช�ประโยชนOในทรัพยOสิน ภาษีและทะเบียนทรัพยOสินให�เปDน ทรัพยOสินของประชาชนเปDนของประชาชนในเขตเทศบาล ป\จจุบัน ป\จจุบัน18 โครงการอบรมผู�ประกอบการ  - เพื่อให�ความรู�กฏระเบียบต�างๆ  - จัดอบรมผู�ประกอบการร�านค�า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ังต�อป+  - ผู�ประกอบการได�รับความรู� กองคลังร�านค�าตลาดไนทOบาซารOและ ท่ีเกี่ยวข�องแก�ผู�ประกอบการ ตลาดไนทOบาซารOและผู�ประกอบการ และสามารถปฏบัติตามระเบียบผู�ประกอบการจําหน�ายสินค�า จําหน�ายสินค�าบนที่หรือทางสาธารณะ กฏหมายท่ีกําหนดได�อย�างถูกต�องบนที่หรือทางสาธารณะ จํานวน ๑ คร้ังเทศบาลเมืองปากช�อง

รายละเอียดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ -84-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก19 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อปรับปรุงซ�อมแซมกล�อง  - ปรับปรุงซ�อมแซมกล�องวงจรป[ด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑ คร้ังต�อป+  - กล�องวงจรป[ด CCTV กองวิชาการฯกล�องวงจรป[ด (CCTV) วงจรป[ดที่บกพร�องชํารุดเสียหาย ที่ชํารุดเสียหายภายในเขตเทศบาล สามารถใช�ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองปากช�อง ให�สามารถใช�ปฏิบัติงานได�ตาม ได�ตามปกติปกติ  - การดูแลรักษาความปลอดภัยให�แก�ประชาชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น20 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพ่ือติดตามและประเมินผล  - จัดการประชุมและจัดทําเอกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ๑ คร้ังต�อป+  - เทศบาลเมืองปากช�อง กองวิชาการฯแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�อง แผนพัฒนาเทศบาลให�มีความ ต�างๆ และดําเนินการติดตามและ มีผลการติดตามและถูกต�องชัดเจน และมีความ ประเมินผลแผนพัฒนา จัดทําเอก- ประเมินผลแผนพัฒนารวดเร็วในการปฏิบัติงาน สารรายงานตามที่คณะกรรมการ ที่มีความถูกต�องชัดเจนติดตามและประเมินผลกําหนด ตามระเบียบฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคOกรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑21 โครงการประกวดภาพถ�าย  - เพ่ือการเผยแพร�ประชาสัมพันธO  - จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ�าย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนหรือนักท�องเที่ยว กองวิชาการฯเมืองปากช�อง เมืองปากช�อง เมืองปากช�อง จํานวน ๑ คร้ัง มาท�องเที่ยวมากขึ้น งานเผยแพร�ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก22 โครงการพัฒนาระบบ  - เพื่อให�เทศบาลสามารถสร�าง  - จัดจ�างที่ปรึกษาในการจัดวางระบบ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ๑ ระบบ  - ทําให�เกิดประสิทธิภาพ กองวิชาการฯสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ความพร�อมและรองรับการเปล่ียน  - ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน แปลงระบบงานใหม�ตามต�นแบบ  - พัฒนาระบบบริหารจัดการขององคOกร  - เกิดความสะดวกรวดเร็วแบบบูรณาการ ระบบงานงบประมาณ เพื่อมีการ  - จัดหาและติดต้ังอุปกรณOและระบบ ในการบริการประชาชนเช่ือมโยงข�อมูลหลายๆ ด�าน เครือข�ายเพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบจํานวน ๑ ชุด23 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธO  -เพ่ือให�เยาวชน นักเรียน  -อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 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�อย�างมีประสิทธิภาพ24 โครงการอบรมเผยแพร�ความรู�  - เพ่ือให�พนักงานเทศบาลและ  - อบรมให�ความรู�แก�พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป+  -พนักงานเทศบาลและ กองวิชาการฯทางกฎหมายเพ่ือประชาชน ประชาชนทั่วไปมีความรู�ด�าน เทศบาล จํานวน ๑ รุ�น  และ    ประชาชนมีความเข�าใจเกี่ยวกับ งานนิติการกฎหมายและจักได�ประพฤติให� ประชาชนทั่วไป จํานวน ๑ รุ�น กฎหมายดีขึ้น และสามารถอยู�ในระบบแบบแผน นําไปเผยแพร�ให�ความรู�แก�ผู�อื่นต�อไป25 โครงการอบรมการปBองกัน  -เพื่อให�ความรู�แก�ข�าราชการ  -จัดฝGกอบรม ข�าราชการ พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ังต�อป+  -ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง กองวิชาการฯและปราบปรามการทุจริต พนักงาน ลูกจ�างเทศบาล และลูกจ�างเทศบาล จํานวน ๑ คร้ังต�อป+ เทศบาล เข�าใจการปBองกัน งานนิติการประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสามารถเผยแพร�ให�ความรู�ต�อไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก26 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   - เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนา  - จัดการประชุมประชาคมระดับชุมชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ๑ คร้ังต�อป+  - เทศบาลเมืองปากช�องมี กองวิชาการฯต�างๆให�อยู�ในลักษณะที่พร�อมจะ จํานวน ๒๓ ชุมชน แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป+ เปDนบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาและ  - จัดการประชุมประชาคมระดับเมือง แนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินงบประมาณประจําป+ จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป+  - สามารถใช�งบประมาณที่มีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ27 โครงการฝGกอบรมให�ความรู�   - เพ่ือให�ความรู�ในการจัดทํา  - จัดฝGกอบรมให�ความรู�ในการจัดทําแผน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ประชาชนได�รับความรู�ในการ กองวิชาการฯการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น แผนพัฒนาท�องถิ่นและ พัฒนาท�องถิ่นรวมทั้งการเพ่ิมเติมหรือ จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินและเทศบาลเมืองปากช�อง จัดเตรียมโครงการเพ่ือบรรจุ เปล่ียนแปลง แก�กลุ�มประชาคมท�องถิ่น มีการประชาคมท�องถ่ินทุกระดับในเอกสารแผนพัฒนาท�องถ่ิน ของเทศบาลเมืองปากช�อง ระดับชุมชน ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและระดับเมือง จํานวน ๑ คร้ังต�อป+28 โครงการรับฟ\งความคิดเห็น  - เพ่ือให�ประชาชนมีความเข�าใจ  - จัดการประชุมประชาคมเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ๑ คร้ัง  -ทําให�ประชาชนมีความเข�าใจ กองวิชาการฯของประชาชนในเขตเทศบาล ที่ถูกต�องเก่ียวกับโครงการ รับฟ\งความคิดเห็นของประชาชน ท่ีถูกต�องเก่ียวกับโครงการ - เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ จํานวน ๑ คร้ัง ของเทศบาลเมืองปากช�องประชาชนที่มีต�อโครงการ  - ทําให�ทราบความคิดเห็นของเทศบาล โดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่ต�อการดําเนินโครงการรวม ๒8 โครงการ - - 4,183,000 8,133,000 13,633,000 10,683,000 10,683,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการฝGกอบรมและทัศนศึกษา  - เพื่อศึกษารูปแบบแนวทาง  - สร�างความรู�ความเข�าใจเพ่ือขอ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - เพ่ือให�บ�านเมืองเปDนระเบียบ สํานักปลัดฯดูงานการจัดระเบียบทางเท�า การจัดระเบียบให�เปDนระเบียบ ความร�วมมือจากประชาชน เรียบร�อยและมีความคล�องตัว งานเทศกิจของเทศบาลเมืองปากช�อง เรียบร�อย  - จัดทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม ในการสัญจรประสิทธิภาพ
รวม ๑ โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการทาสีอาคารเรียน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนOโรงเรียน  -ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน - - 970,000 - -  ๓ 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. ๓ชั้น จํานวน  ๑ หลัง กับการเปDนสถานศึกษา2 โครงการจัดทําปBายชื่อโรงเรียน  - เพ่ือให�โรงเรียนมีปBายชื่อ  - จัดทําปBายโรงเรียนจํานวน 1 ปBาย - - 150,000 - - 1 แห�ง  - โรงเรียนมีปBายช่ือที่ม่ันคง กองการศึกษาเทศบาล ๒ ที่มั่นคงแข็งแรงเห็นชัดเจน พ้ืนปBายทําด�ายหินแกรนิตตัวอักษรขุ แข็งแรงและชัดเจนมีความ ร.ร.ท.๒สวยงาม เสริมภูมิทัศนOหน�า ดร�องสีทอง ภาคภูมิใจในสถานศึกษาโรงเรียนให�น�ามอง3 โครงการก�อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือแก�ไขป\ญหาการจราจร  - ก�อสร�างถนน คสล. กว�าง ๘.๐๐ - - - 1,008,000 - 1 แห�ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองการศึกษาข�างโรงเรียนเทศบาล ๑ เวลาที่ผู�ปกครองนักเรียน เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ในการใช�รถใช�ถนน(ฝ\bงตะวันออก) จํานวนมากนํารถมารับ-ส�ง ๐.๑๕ เมตร รวมพ้ืนที่ไม�น�อยกว�า  - การจราจรเกิดความคล�องตัวนักเรียน ๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร มากขึ้น4 โครงการก�อสร�างร้ัวรอบสนาม  - เพ่ือก�อสร�างรั้วสนามกีฬา  - ก�อสร�างร้ัว คสล. บล็อกทีบสูง ๒.๐๐ - - 3,717,000 - - ๑ แห�ง  -สนามกีฬาศูนยOเยาวชนมีร้ัว กองการศึกษากีฬาเทศบาลเมืองปากช�อง เทศบาลให�ได�มาตรฐาน เมตร ยาว ๔๘๙ เมตร ร้ัว คสล. ช�องบน รอบขอบชิดเปDนสัดส�วน ของเทศบาล โปร�งสูง ๒.๐๐ เมตรยาว ๔๗๙ เมตร ภูมิทัศนOสวยงามเปDนระเบียบ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการปรับปรุงทาสี และ  - เพื่อทาสีนํ้าอะอรีลิคภายใน  - ทาสีน้ําและอะครีลิคภายในและ - 733,000 733,000 733,000 733,000 ๒ หลัง  - อาคารเรียนได�รับการปรับปรุง กองการศึกษาซ�อมแซมฝBาเพดานอาคารเรียน และภายนอกอาคารเรียนแบบ ภายนอกอาคารเรียนแบบ คสล. ๔/๑๒ มีความสวยงาม มีบรรยากาศ (รร.ท1)๔ ชั้น ๒ หลัง ๒๔ ห�องเรียน คสล. ๔/๑๒ ขนาด ๔ ชั้น ขนาด ๔ ชั้น ใต�ถุนโล�ง จํานวน ๒ หลัง น�าเรียน เหมาะสมกับการเปDนใต�ถุนโล�ง จํานวน ๒ หลัง ๒๔ ห�องเรียน และซ�อมแซมฝBาเพดาน สถาบันทางการศึกษาที่ไว�วางใจ๒๔ ห�องเรียน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ของผู�ปกครอง และชุมชน6 โครงการปรับปรุงทาสีและ  - เพื่อทาสีนํ้าอะอรีลิคภายใน  - ทาสีน้ําอะครีลิคภายในและภายนอก - 237,000 237,000 237,000 237,000 ๑ หลัง  - อาคารเรียนได�รับการปรับปรุง กองการศึกษาซ�อมแซมฟBาเพดาน อาคารเรียน และภายนอกอาคารเรียนแบบ อาคารเรียนแบบ คสล. ๓ ชั้น จํานวน มีความสวยงาม มีบรรยากาศ (รร.ท1)๓ ชั้น ๑ หลัง ๑๒ ห�องเรียน คสล. ๓ ช้ัน จํานวน ๑ หลัง ๑ หลัง ๑๒ ห�องเรียน น�าเรียน เหมาะสมกับการเปDน๑๒ ห�องเรียน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) สถาบันทางการศึกษาที่ไว�วางใจของผู�ปกครอง และชุมชน7 โครงการจัดทําสนามเด็กเล�น  -เพื่อให�มีสถานท่ีสําหรับนักเรียน  -จัดซ้ือพร�อมติดต้ังอุปกรณOเด็กเล�น -  - 200,000  -  - ๑ แห�ง  -นักเรียนมีสถานท่ีใช�สําหรับ กองการศึกษาใช�ทํากิจกรรมนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด ทํากิจกรรมนันทนาการต�างๆ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)8 โครงการก�อสร�างอาคาร  -เพื่อก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO  - ก�อสร�างอาคารอเนกประสงคO - - - 10,000,000 - ๑ แห�ง  - มีอาคารอเนกประสงคO กองการศึกษาอเนกประสงคO ตามรูปแบบ ใช�ประโยชนOในกิจกรรมของ จํานวน ๑ อาคาร บริเวณศูนยO เพ่ือสําหรับใช�ประโยชนOที่เทศบาลกําหนด ศูนยOเยาวชน เยาวชน เทศบาลเมืองปากช�อง ในกิจกรรมของศูนยOเยาวชน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานการศึกษา (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 โครงการพัฒนาคุณธรรม  - เพื่อส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  - จัดอบรมพนักงานเทศบาลและ 50,000 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�างมีความสุข10 โครงการปรับปรุงซ�อมแซมอาคาร  - เพ่ือปรับปรุงซ�อมแซม  - ปรับปรุงซ�อมแซมอาคารเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ๒ แห�ง  - อาคารมีความสวยงาม น�าอยู� กองการศึกษาเรียนและอาคารประกอบ อาคารให�ได�มาตรฐาน และอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด น�าดู น�าเรียน เหมาะสม (รร.ท๑,ท.๒)ของเทศบาล เทศบาลเมืองปากช�อง
รวม ๑๐ โครงการ - - 350,000 1,320,000 6,357,000 12,328,000 1,320,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานสาธารณสุข (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างเหมากวาดถนน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จ�างเหมาบริการพนักงานกวาด 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 ๑๒ เดือน  - การดําเนินงาน กองในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง ในการดูแลและรักษา ถนนพร�อมอุปกรณOในการทําความ มีประสิทธิภาพมาก สาธารณสุขฯความสะอาด สะอาดถนน ย่ิงขึ้น
รวม ๑ โครงการ - - 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 6,609,600 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานสังคมสงเคราะห (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดอบรมให�ความรู�  - เพ่ือให�ผู�สูงอายุในชุมชนทราบ  - จัดศึกษาอบรมทางวิชาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ผู�สูงอายุในชุมชนสามารถ กองสวัสดิการผู�สูงอายุและศึกษาดูงาน ถึงบทบาท หน�าท่ี สิทธิท่ีได�รับ ให�ความรู�และศึกษาดูงานกับ เข�าใจถึงบทบาทหน�าที่ สังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ความช�วยเหลือจากรัฐตาม ผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง และสิทธิที่ได�รับจากภาครัฐในชุมชน กฎหมายในการดําเนินชีวิต ปากช�อง จํานวน ๒๓ ชุมชน นํามาแก�ไขป\ญหาภายในสังคมอย�างมีคุณค�า เปDนการส�งเสริม ที่มีอายุ ๖๐ ป+ขึ้นไป และครอบครัวประสบการณOและฟfgนฟูความรู�ให�แก�ผู�สูงอายุ เปDนการผ�อนคลาย
รวม ๑ โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างเหมาพนักงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จ�างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติ 348,100 348,100 348,100 348,100 348,100 ๑๒ เดือน  - การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ กองช�างปฏิบัติงานกองช�างสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน งานกองช�างสุขาภิบาล จํานวน ๕ คน มากย่ิงขึ้น สุขาภิบาล2 โครงการจ�างสํารวจและ  -เพ่ือขยายพ้ืนที่ให�บริการ  -จ�างสํารวจและออกแบบก�อสร�าง - - 550,000 - - ๑ คร้ัง  -ประชาชนได�รับความสะดวก กองช�างออกแบบก�อสร�างต�อเติมอาคาร  สําหรับประชาชน อาคาร ขนาดพ้ืนที่ไม�น�อยกว�า เมื่อมารับการบริการสํานักงานเทศบาลเมืองปากช�อง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)3 โครงการก�อสร�างโรงจอดรถ  -เพ่ือก�อสร�างโรงจอดรถ  - ก�อสร�างอาคารโรงจอดรถ - - 3,200,000 - - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบ กองช�างพัสดุกองช�าง ตามมาตรฐานของเทศบาล ชั้นเดียว ขนาดกว�าง ๑๖.๐๐ เมตร เรียบร�อยและมีความสะดวกยาว ๓๖.๐๐ เมตร ในการใช�งาน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  - เพ่ือปรับปรุง  - ปรับปรุงภูมิทัศนO จัดทําศูนยOเรียนรู� - - 10,000,000 - - ๑ แห�ง  - ประชาชนมีสวน กองช�างเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส สวนสาธารณะ พันธุกรรมพืชและ QR Code เพ่ืออธิบาย สาธารณะที่ได�มหามงคลพระราชพิธีบรมราชา ให�ได�มาตรฐาน สรรพคุณของต�นไม� ซ�อมแซมทางเดิน-ว่ิง มาตรฐานภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาล ออกกําลังกาย ซ�อมแซมลานกิจกรรมซ�อมแซมห�องน้ํา-ส�วม(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการก�อสร�างร้ัวรอบที่ดินของ  - เพ่ือก�อสร�างร�ว  - ก�อสร�างร้ัว ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร - - 500,000 - - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบ กองช�างเทศบาลเมืองปากช�อง ให�ได�มาตรฐานของ ยาวรวม ๒๔๘.๐๐ เมตร เรียบร�อยในที่ดินของเทศบาล (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) เทศบาล6 โครงการจ�างเหมาดูแลเกาะกลาง  - เพื่อให�มีการดูแลเกาะกลาง  - จ�างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ 538,800 538,800 538,800 538,800 538,800 ๑๔ เกาะ  - เกาะกลางถนนมีความ กองช�างถนนมิตรภาพ จํานวน ๑๕ เกาะ ภายในเขตเทศบาลให�มีความ จํานวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาลเมือง สวยงามเปDนระเบียบเรียบร�อยในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง เรียบร�อย ปากช�อง เดือนละ ๔๔,๙๐๐ บาท7 โครงการจ�างเหมาดูแลรักษาพ้ืนที่  - เพื่อบํารุงรักษาสวนสาธารณะ  - จ�างเหมา ดูแลรักษา ตัดแต�งต�นไม� 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ๑ แห�ง  -ประชาชนมีสวนสาธารณะ กองช�างโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน ให�ได�มาตรฐานของเทศบาล พรวนดิน สวนหย�อมพ้ืนที่เขาแคนและพ้ืนที่ ที่ได�มาตรฐานไช�บริการลาดชันโดยรอบสวนสาธารณะเขาแคน8 ค�าชดเชยค�างานก�อสร�างตามสัญญา  - เพ่ือจ�ายเปDนค�าชดเชย  - เปDนค�าใช�จ�ายค�าชดเชยค�างานก�อสร�าง - - 50,000 50,000 50,000 ๑๒ เดือน  - เทศบาลสามารถ กองช�างแบบปรับราคาได� (ค�า K) ตามระเบียบที่เก่ียวข�อง ตามสัญญาแบบปรับราคาได� (ค�า K) ดําเนินการได�ตามสัญญาที่ปรับเปล่ียน9 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ  - เพ่ือปรับปรุงอาคารให�ได�  - ก�อสร�างอาคาร คสล.ขนาดความกว�าง - - - 6,500,000 - ๑ แห�ง  - เทศบาลมีอาคาร กองช�างบริเวณพัสดุกองช�าง มาตรฐานของเทศบาล ๑๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร เก็บของที่ได�มาตรฐาน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)10 โครงการก�อสร�างโรงจอด  - เพ่ือก�อสร�างโรงจอด  -ก�อสร�างอาคารจอดรถยนตO กว�าง - - - 1,440,000 - ๑ แห�ง  - เกิดความเปDนระเบียบ กองช�างรถยนตO ๖ ล�อ เทศบาลเมือง รถยนตOให�ได�มาตรฐาน ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ในการจอดรถของเทศบาลปากช�อง ของเทศบาล พ้ืนที่ไม�น�อยกว�า ๑๙๒ ตารางเมตรรวม ๑๐ โครงการ - - 1,846,900 1,846,900 16,146,900 9,836,900 1,896,900 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจัดอบรมให�ความรู�  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  - จัดอบรมให�ความรู�และศึกษาดูงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๑ คร้ังต�อป+  - องคOกรชุมชน กองสวัสดิการและศึกษาดูงานแก�ผู�นําชุมชน ทักษะ และประสบการณO แก�ผู�นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีความรู� ความเข�าใจ สังคมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ในด�านต�างๆ แก�ผู�นําชุมชน อนุกรรมการ กลุ�มสตรี และประชาชน ในการพัฒนาชุมชนกลุ�มสตรีและประชาชน จิตอาสา คณะกรรมการชุมชน จิตอาสา และบทบาทหน�าที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเปDนผู�นํา และอนุกรรมการชุมชน ของตนในการพัฒนาชุมชนในเขต ในเขตเทศบาลเมือง  - ชุมชนมีการต่ืนตัวเทศบาลเมืองปากช�อง ปากช�อง ต�อการพัฒนามากขึ้น2 โครงการพัฒนาฐานข�อมูล  - เพ่ือสํารวจข�อมูล  - สํารวจและประมวลผลข�อมูล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ๑ คร้ังต�อป+  - สามารถนําไปใช� กองสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล ความจําเปDนพ้ืนฐาน ความจําเปDนพ้ืนฐาน และข�อมูล ประโยชนOในการ สังคมเมืองปากช�อง และข�อมูลด�านสวัสดิการ ด�านสวัสดิการสังคมของชุมชน วางแผนแก�ไขป\ญหาสังคมของชุมชนในเขต ในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง และพัฒนาคุณภาพเทศบาลเมืองปากช�อง ชีวิตของประชาชนได�อย�างทั่วถึง
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด�านอ่ืน ๆ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตรด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ๕  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ�านเมืองท่ีดี    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปDาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวFา หนFวยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก3 โครงการจัดอบรมผู�นําชุมชน  -เพ่ือให�ผู�นําชุมชนมีโอกาส  - จัดฝGกอบรมสัมมนาและศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ๑ คร้ังต�อป+  - ผู�นําชุมชนมีโอกาสแลก กองสวัสดิการแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว�างกัน ดูงานแก�ผู�นําชุมชน เพ่ือ เปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างชุมชน สังคมกับส�วนราชการต�างๆของ อํานาจหน�าที่ เพ่ือรองรับภารกิจ กับส�วนราชการต�างๆเทศบาลเมืองปากช�อง ทุกภาคส�วนที่จะมอบหมายให�  - ชุมชนกับเทศบาลรับผิดชอบดําเนินการบรรลุเปBา มีแนวทางในการพัฒนาหมาย เกิดประโยชนOสูงสุดต�อ ท�องถิ่นร�วมกันเพ่ือหาประชาชน ข�อยุติและลดความขัดแย�งในการแก�ไขป\ญหาต�างๆในชุมชน
รวม ๓ โครงการ - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากชFอง งบประมาณ



๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
-98-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการขยายเสียงตามสาย  - เพ่ือให�ประชาชนใด�รับทราบ  - ติดต้ังลําโพง (ฮอร(น) ขนาด 120 วัตต(  - 100,000  -  -  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับทราบ กองสวัสดิการในชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม ข�อมูลข/าวสารอย/างทั่วถึง (มีไลน() พร�อมอุปกรณ( ข�อมูลข/าวสาร สังคม(แผนชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ได�อย/างทั่วถึง๒ โครงการขยายเสียงตามสาย  - เพ่ือให�ประชาชนใด�รับทราบ  - ติดต้ังลําโพง (ฮอร(น) ขนาด 120 วัตต(  - 100,000  -  -  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับทราบ กองสวัสดิการในชุมชนโรงสูบ ข�อมูลข/าวสารอย/างทั่วถึง (มีไลน() พร�อมอุปกรณ( ข�อมูลข/าวสาร สังคม(แผนชุมชนโรงสูบ) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ได�อย/างทั่วถึง๓ โครงการขยายเสียงตามสาย  - เพ่ือให�ประชาชนใด�รับทราบ  - ติดต้ังลําโพง (ฮอร(น) ขนาด 120 วัตต(  -  - 100,000 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับทราบ กองสวัสดิการในชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี ข�อมูลข/าวสารอย/างทั่วถึง (มีไลน() พร�อมอุปกรณ( ข�อมูลข/าวสาร สังคม(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ได�อย/างทั่วถึง4 โครงการขยายเสียงตามสาย  - เพ่ือให�ประชาชนใด�รับทราบ  - ติดต้ังลําโพง (ฮอร(น) ขนาด 120 วัตต(  -  - 100,000 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับทราบ กองสวัสดิการในชุมชนประปา ข�อมูลข/าวสารอย/างทั่วถึง (มีไลน() พร�อมอุปกรณ( ข�อมูลข/าวสาร สังคม(แผนชุมชนประปา) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ได�อย/างทั่วถึง5 โครงการขยายเสียงตามสาย  - เพ่ือให�ประชาชนใด�รับทราบ  - ติดต้ังลําโพง (ฮอร(น) ขนาด 120 วัตต(  -  - 100,000 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับทราบ กองสวัสดิการในชุมชน บขส.เก/า ข�อมูลข/าวสารอย/างทั่วถึง (มีไลน() พร�อมอุปกรณ( ข�อมูลข/าวสาร สังคม(แผนชุมชน บขส.เก/า) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ได�อย/างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก6 โครงการปรับปรุงที่ทําการชุมชน  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารที่ทําการชุมชน ขนาด - - 190,000 - - 1 แห/ง  - ชุมชนมีที่ทําการ กองสวัสดิการมอดินแดง ให�ได�มาตรฐานของ ความกว�าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ ชุมชนที่ได�มาตรฐาน สังคม(แผนชุมชนมอดินแดง) เทศบาล เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) 7 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงหลังคา พ้ืน ฝEาเพดาน ต/อเติม - - 2,300,000 - - ๑ แห/ง  - ชุมชนมีอาคาร กองสวัสดิการอเนกประสงค( ชุมชนจันทึก ให�ได�มาตรฐานของ หลังคาทรงโค�ง ห�องน้ํา และปรับปรุง ที่ทําการชุมชนที่ได� สังคม(แผนชุมชนจันทึก) เทศบาล ลานอเนกประสงค(รอบอาคาร ฯลฯ มาตรฐาน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)8 โครงการปรับปรุงอาคาร SML  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคาร SML ขนาดความกว�าง - - 398,000 - - 1 แห/ง  - ชุมชนมีที่ทําการ กองสวัสดิการชุมชนท/ามะนาว ให�ได�มาตรฐานของ ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร ชุมชนที่ได�มาตรฐาน สังคม(แผนชุมชนท/ามะนาว) เทศบาล  โดยปรับปรุงพ้ืนผนัง ฝEาเพดาน ฯลฯ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)9 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงสวน  - ก/อสร�างปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบสวน - - 670,000 - - ๑ แห/ง  - ชุมชนมีสวนสุขภาพ กองสวัสดิการสวนสาธารณะชุมชนท/ามะนาว สุขภาพชุมชนให�ได� สาธารณะและเคร่ืองเล/นกลางแจ�ง ที่ได�มาตรฐานในการ สังคม(แผนชุมชนท/ามะนาว) มาตรฐานของเทศบาล (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ออกกําลังกาย10 โครงการปรับปรุงเคร่ือง  - เพ่ือปรับปรุงเคร่ือง  - ติดต้ังเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ�ง - - 120,000 - - ๑ แห/ง  - ชุมชนมีสวนสุขภาพ กองสวัสดิการออกกําลังกายชุมชนวัดเทพสถิต ออกกําลังกายให�ได� พร�อมที่เดินออกกําลังกายผู�สูงอายุ ที่ได�มาตรฐานในการ สังคม(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) มาตรฐานของเทศบาล (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ออกกําลังกายรวม 10 โครงการ - - - 200,000 3,978,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)
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เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการก/อสร�างกําแพงก้ัน  - เพ่ือจัดระเบียบ  - ก/อสร�างกําแพงก้ันช/องจราจร - 16,200,000 16,200,000 - - ๑ แห/ง  - เกิดความสะดวก กองช/างช/องจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก การจราจรและปEองกัน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม และปลอดภัยในการใช�ภายในเขตเทศบาลเมืองปากช/อง การเกิดอุบัติเหตุ ไม/น�อยกว/า ๖,๓๐๐ g,9i รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)2 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือก/อสร�างราง  - ก/อสร�างปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.  - 1,236,000 1,236,000  - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขัง กองช/างรางระบายน้ําถนนสาธารณะ ระบายน้ําให�ได�มาตรฐาน ฝาคอนกรีต ขนาด ๐.๕๐ เมตร บริเวณถนนภายในบริเวณที่ว/าการอําเภอ ของเทศบาล ความยาวรวม ๒๘๑.๕๐ เมตร ปากช/อง และก/อสร�างปรับปรุงรางระบายน้ํา ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ เมตรยาวรวม ๑๔,๐๐ เมตร พร�อมบ/อพัก คสล.(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)3 โครงการขุดลอกลําตะคอง  - เพ่ือเพ่ิมทางเดินน้ํา  - ขุดลอกลําตะคองในเขตเทศบาล - 8,047,000 8,047,000 8,047,000 8,047,000 ๑ แห/ง  - สามารถปEองกัน กองช/างในเขตเทศบาลเมืองปากช/อง  - เพ่ือปEองกันโรคระบาด เมืองปากช/อง ระยะทางรวมไม/น�อยกว/า น้ําท/วมบ�านเรือนหรือที่เกิดจากน้ําท/วม ๒๐ กิโลเมตร ปริมาณของดินขุดลอก อาคารใกล�เคียงไม/น�อยกว/า ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก(เมตร  - สามารถระบายน้ํา(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ที่มาจากคลองอุบากันต(ในฤดูฝนตกได�

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก4 โครงการขุดลอกคลอง  - เพ่ือเพ่ิมทางเดินน้ํา  - ขุดลอกคลองขนานทางรถไฟจากวัด 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ๑ แห/ง  - สามารถปEองกัน กองช/างทําความสะอาดคลอง  - เพ่ือปEองกันโรคระบาด คีรีวันต(ถึงบล็อคทางเข�าไฮแลนด( น้ําท/วมบ�านเรือนหรือขนานทางรถไฟ  ที่เกิดจากน้ําท/วม กว�าง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร อาคารใกล�เคียง(ต/อจากวัดวัดคีรีวันต( ถึงท/อลอด ถึง 0.70 เมตร ระยะทางประมาณ  - สามารถระบายน้ําถนนปากช/อง - ลําสมพุง) 2,260.00 เมตร และขุดลอกคลอง ที่มาจากคลองอุบากันต(ขนานทางรถไฟจากบล็อคทางเข�าไฮแลนด( ในฤดูฝนตกได�ถึงท/อลอดถนนปากช/อง - ลําสมพุงกว�าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ915.00 เมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)5 โครงการขุดลอกคลองทําความ  - เพ่ือกําจัดวัชพืช  - ขุดลอกทําความสะอาดและแต/งคัน 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 ๑ แห/ง  - ประชาชนได�ใช�น้ํา กองช/างสะอาดคลองอุบากันต( (ช/วงคลอง ส่ิงปฏิกูล และเปWดทางน้ํา คลอง ความยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร ที่สะอาดขึ้นดิน ต้ังแต/สะพานหมู/บ�านธารนุกูล ให�ไหลอย/างสะดวก พร�อมกําจัดส่ิงปฏิกูลและเศษวัชพืช  - สามารถปEองกันถึงทางรถไฟ) ความหนาเฉล่ีย ๐.๕ - ๑.๐๐ เมตร น้ําท/วมบ�านเรือนหรือรวมปริมาณงานขุดลอกไม/น�อยกว/า อาคารใกล�เคียง๑,๑๓๑.๐๐ ลูกบาศก(เมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

-102-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก6 โครงการขุดลอกคลองทําความ  - เพ่ือกําจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล  - ขุดลอกทําความสะอาดคลองคอนกรีต 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 ๑ แห/ง  - ประชาชนได�ใช�น้ํา กองช/างสะอาดคลองอุบากันต( (ช/วงคลอง และเปWดทางน้ําให�ไหล ความยาวประมาณ ๑,๓๕๕.๐๐ เมตร ที่สะอาดขึ้นคอนกรีต ต้ังแต/ทางรถไฟถึง อย/างสะดวก พร�อมกําจัดส่ิงปฏิกูลและเศษวัชพืช  - สามารถปEองกันบ/อสูบตรอกแดง) ความหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ - ๐.๓๐ เมตร น้ําท/วมบ�านเรือนหรือรวมปริมาณงานขุดลอกไม/น�อยกว/า อาคารใกล�เคียง๑,๐๖๗.๐๐ ลูกบาศก(เมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายเมน ๑ - - 1,919,760 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างคสล.หมู/บ�านพิมผกาถนนพิมผกา ผิวจราจร คสล.ให�ได�  กว�าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความสะดวกในการสายเมน ๑ ต/อจากถนน คสล. มาตราฐานของเทศบาล พร�อมรางระบายน้ําตัววี ทั้ง ๒ ข�าง ใช�รถใช�ถนนส่ีแยก รร.กีรติ และปรับปรุงถนน  - เพ่ือปรับปรุงถนน ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงผิวจราจรแอลฟZลท(ติกคอนกรีต ผิวจราจรแอลฟZลท(ติก ถนนผิวจราจร ลาดยางแอลฟZลท(ติกคอนกรีตถนนพิมผกา สายเมน ๓ (ด�านหลัง คอนกรีตให�ได�มาตราฐาน สายเมน ๓ กว�าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๔.๐๐สนามฟุตบอลล้ิมพงษ(หลี) ของเทศบาล เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลฟZลท( - - 568,800 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างลาดยางแอลฟZลท(ติกคอนกรีต ผิวจราจรแอลฟZลท(ติก ติกคอนกรีต .กว�าง ๕.๕๐ เมตร ความสะดวกในการหมู/บ�านพิมผกา สายซอยเชื่อม คอนกรีตให�ได�มาตราฐาน ยาวรวม ๓๑๖.๐๐ เมตร ใช�รถใช�ถนนถนน พิมผกาสายเมน ๒ และ ของเทศบาล (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)สายเมน ๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 โครงการจ�างออกแบบโครงสร�าง  - เพ่ือเจ�างออกแบบโครงสร�า - จ�างเอกชน, นิติบุคคล, หรือบุคคล 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ๑ คร้ังต/อป\  - โครงการก/อสร�างของ กองช/างงานก/อสร�าง ให�ได�ตามมาตรฐานของทาง ภายนอกในการออกแบบโครงสร�าง เทศบาลเมืองปากช/องราชการและได�รับการรับรองงานก/อสร�างของเทศบาลเมืองปากช/อง มีมาตรฐานในการเป]นไปตาม พรบ.วิศวกร เช/น ถนน สะพาน อาคาร ส่ิงก/อสร�าง ฯลฯ ออกแบบและได�รับการพ.ศ.๒๕๒๒ (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด) รับรองเป]นไปตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๒๒10 โครงการก/อสร�างท/อระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างท/อระบายน้ํา คสล. ขนาด - - 3,387,300 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างพร�อมบ/อพัก คสล. อย/างเป]นระบบ เส�นผ/าศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร พร�อม ถนน อาคาร บ�านเรือนถนนหนองกะจะ ๒ ช/วงจาก บ/อพัก คสล.ความยาวรวม ๒ ข�าง และที่อยู/อาศัยถนนปากช/อง-ซับสนุ/น ๘๒๖.๐๐ เมตรถึงหน�าบ�านเลขที่ ๒๖๑/๙ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)(ชุมชนหนองกะจะ ๒)11 โครงการก/อสร�างท/อระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างท/อระบายน้ํา คสล. ขนาด - - 12,068,700 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างพร�อมบ/อพัก คสล. ช/วงจากถนน อย/างเป]นระบบ เส�นผ/าศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร พร�อม ถนน อาคาร บ�านเรือนแยกมอดินแดงถึงถนนพิมพาราม บ/อพัก คสล.ความยาวรวม ๒ ข�าง และที่อยู/อาศัย(ชุมชนหนองกะจะ ๒) ๓,๐๔๐.๐๐ เมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก12 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างเสริมผิวจราจรแอสฟZลท(ติก - - 2,349,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต ช/วงจาก ให�ได�มาตรฐาน คอนกรีต กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ความสะดวกในการแยกถนนมอดินแดงไปหนองกะจะ ของเทศบาล ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนหนองกะจะ ๒) มีพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๖,๙๐๐.๐๐ ตารา'งเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)13 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๓.๕๐ เมตร - - 472,500 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างท/ามะนาว ซอย ๒ แยก ๑ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการต/อจากของเดิม ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนท/ามะนาว) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)14 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 242,000 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ซอยสุขเจริญ อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(แผนชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย15 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล.กว�าง ๓.๐๐ เมตร - - 101,250 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างซอยไทยเสรีแยกขวามือ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการต/อจากของเดิม ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก16 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 368,000 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ซอยวัฒนะ (สะพานขาว) อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(แผนชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย17 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง  ๒.๕๐ เมตร - - 382,400 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างพร�อมรางระบายน้ํา ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการถนนศาลเจ�าแม/กวนอิม ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑๕๒.๕๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนนซอย ๑ แยก ๒  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา พร�อมรางระบายน้ํา คสล. กว�าง ๐.๕๐  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ(แผนชุมชนศาลเจ�าแม/กวนอิม) อย/างเป]นระบบ เมตร ยาวรวม ๒ ข�าง ๑๒๒.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย18 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 89,700 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ถนนเทศบาล ๓๘ อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือนซอยร/วมใจ ต/อจากของเดิม (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก19 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - 525,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๔ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)20 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - 375,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๖ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)21 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - - 375,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๑ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก22 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - - 375,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๕ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)23 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - - 375,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๗ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)24 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - - 375,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านจัดสรรโรงทอ ซอย ๙ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนข�างโรงทอกระสอบ) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก25 โครงการก/อสร�างถนน  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนแอสฟZลท(ติกคอนกรีต - - 4,500,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต ให�ได�มาตรฐาน ช/วงที่ ๑ ผิวจราจรแอสฟZลท(ติกคอนกรีต ความสะดวกในการถนนเทศบาล ๓๖ (ข�างวัดจันทึก) ของเทศบาล กว�างเฉล่ีย ๖.๓๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนจันทึก) เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑,๙๗๘.๐๐ ตารางเมตรและก/อสร�างถนนแอสฟZลท(ติกคอนกรีตช/วงที่ ๒ ผิวจราจรแอสฟZลท(ติกคอนกรีตกว�างเฉล่ีย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) 26 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 246,100 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ถนนเทศบาล ๓๔ อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๕๐ เมตร นาว ๑๐๗.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือนแยก ๑ ข�างวัดจันทึก (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย(แผนชุมชนจันทึก)
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก27 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๒.๕๐ เมตร - - 156,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างตลาดหนองสาหร/าย ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการข�างร�าน อ.พานิช ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๒๐๓.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนหนองสาหร/าย) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)28 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๔.๐๐ เมตร - - 414,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านไร/ ซอย ๕ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ(แผนชุมชนหนองสาหร/าย) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)29 โครงการก/อสร�างท/อระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างท/อระบายน้ํา คสล. - - 88,000 - - ๑ แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. บริเวณ บขส.หนองสาหร/าย อย/างเป]นระบบ ขนาดเส�นผ/าศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(แผนชุมชนหนองสาหร/าย) ยาว ๒๒.๐๐ เมตร และที่อยู/อาศัย(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก30 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๒.๕๐ เมตร - - 150,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างหน�าวัดหนองสาหร/าย ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)31 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - 300,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านไร/ ซอย ๗ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการถึงหลังวัดหนองสาหร/าย ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนหนองสาหร/าย) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)32 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๕.๐๐ เมตร - - 187,500 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างบ�านไร/ ซอย ๓ ต/อจากของเดิม ให�ได�มาตรฐาน  ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการถึงร้ัวบ�านเอื้ออาทร ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนหนองสาหร/าย) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก33 โครงการก/อสร�างถนน คสล.พร�อม  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๑.๕๐ เมตร - - 167,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างรางระบายน้ํา คสล.ซอยท/าเล่ือน ๑ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการข�างบ�านเลขที่ ๑๓ ด�านขวา ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี)  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา พร�อมรางระบายน้ํา คสล. กว�าง ๐.๕๐  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณอย/างเป]นระบบ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย34 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๔.๐๐ เมตร - - 421,800 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างพร�อมรางระบายน้ํา คสล. ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการทั้ง ๒ ข�าง ซอยท/าเล่ือน ๑ ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๒๒๘.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนนแยกขวามือ ท/าเล่ือน ๑/๑  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา พร�อมรางระบายน้ํา คสล. กว�าง ๐.๕๐  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี) อย/างเป]นระบบ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย35 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๒.๐๐ เมตร - - 76,500 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างถนนเทศบาล ๔๑ แยกซ�ายมือ ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ๔๑/๒ ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก36 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๔.๐๐ เมตร - - - 630,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างพร�อมท/อระบายน้ํา คสล. ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการ ซอยท/าเล่ือน ๒ (ซ�าย แยก ๕) ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๓๔๗.๐๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี)  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา พร�อมท/อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส�นผ/า  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณอย/างเป]นระบบ ศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย37 โครงการก/อสร�างถนน คสล.  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง ๒.๕๐ เมตร - - - 421,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างพร�อมรางระบายน้ํา คสล. ให�ได�มาตรฐาน ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความสะดวกในการทั้ง ๒ ข�าง ถนนเทศบาล ๔๑ ของเทศบาล รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑๖๗.๕๐ ตารางเมตร ใช�รถใช�ถนนข�างบ�านเลขที่ ๘๙  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา พร�อมรางระบายน้ํา คสล. กว�าง ๐.๕๐  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ(แผนชุมชนท/าเล่ือนสามัคคี) อย/างเป]นระบบ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือน(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัย38 โครงการก/อสร�างถนนคอนกรีต  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 355,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓ ให�ได�มาตรฐาน กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ความสะดวกในการแยกซ�ายมือข�างบ�านเลขที่ ๑๓๑ ของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนปางแก) ไม/น�อยกว/า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก39 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 300,000 - - 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ซอยประภาส (จากแยกซอย อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม/น�อยกว/า ถนน อาคาร บ�านเรือนประภาส 4  ถึงซอยประภาส 1) ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร และที่อยู/อาศัย(แผนชุมชนปางแก) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)40 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 405,000 - - 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ถนนเทศบาล ๒๘ อย/างเป]นระบบ ขนาดกว�าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ถนน อาคาร บ�านเรือนซอยทาวเฮ�าส( ๑๕๐.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝZcง และที่อยู/อาศัย(แผนชุมชนประปา) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)41 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 673,000 - - 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ถนนเทศบาล ๒๘ ระหว/าง อย/างเป]นระบบ ขนาดกว�าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ถนน อาคาร บ�านเรือนอพาทเม�นท(นครราชาถึงโรงงาน ๒๕๒.๐๐ เมตร และที่อยู/อาศัยพริกไทย  (แผนชุมชนประปา) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
งบประมาณ -114-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*องรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก42 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ก/อสร�างปูผิวจราจรแอลฟZสท(ติกคอนกรีต - - 1,095,000 - - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างผิวจราจรแอสฟZลท(ติก ให�ได�มาตรฐานเทศบาล ขนาดความกว�าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ความสะดวกในการถนนเทศบาล ๒๘ ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ใช�รถใช�ถนน(จากประปาถึงสะพานลําตะคอง) พ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร(แผนชุมชนประปา) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)43 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ก/อสร�างปูผิวจราจรแอลฟZสท(ติกคอนกรีต - - 654,000 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างผิวจราจรแอสฟZลท(ติก ให�ได�มาตรฐานเทศบาล ขนาดความกว�าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ความสะดวกในการถนนเทศบาล ๑๘ จากหน�าบ�าน ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ใช�รถใช�ถนนเลขที่ ๑๔๕ ถึงปากทางเข�า พ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตรหมู/บ�านกลางเมือง (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)(แผนชุมชนโรงสูบ)44 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ก/อสร�างปูผิวจราจรแอลฟZสท(ติกคอนกรีต - - 285,500 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างผิวจราจรแอสฟZลท(ติก ให�ได�มาตรฐานเทศบาล ขนาดความกว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ความสะดวกในการถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนโรงสูบ) พ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก45 โครงการก/อสร�างท/อระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างท/อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,006,000 - - 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคอนกรีตเสริมเหล็ก อย/างเป]นระบบ ขนาดเส�นผ/าศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร พร�อม ถนน อาคาร บ�านเรือนถนนเทศบาล ๑๓ ช/วงจากท/อลอด บ/อพัก ความยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร และที่อยู/อาศัยทางรถไฟถึงถนนมิตรภาพ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)(แผนชุมชนเมืองปากช/อง)46 โครงการขยายไหล/ทางผิวจราจร  - เพ่ือปรับปรุงถนน  - ก/อสร�างปรับปรุงขยายไหล/ทาง - - 435,000 - - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให�ได�มาตรฐานเทศบาล ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกในการถนนเทศบาล ๙ หนา ๐.๑๕ เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนนซอยหลังวัดเทพสถิต ไม/น�อยกว/า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)47 โครงการก/อสร�างถนนคอนกรีต  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 941,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐาน กว�าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ความสะดวกในการ(หนองกะจะ) แยก ๔ ซ�ายมือ ของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) ไม/น�อยกว/า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร
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เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก48 โครงการก/อสร�างถนนคอนกรีต  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 583,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐาน กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ความสะดวกในการ(หนองกะจะ) แยก ๕ ซ�ายมือ ของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) ไม/น�อยกว/า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)49 โครงการก/อสร�างถนนคอนกรีต  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 583,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐาน กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรร ความสะดวกในการ(หนองกะจะ) แยก ๖ ซ�ายมือ ของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) ไม/น�อยกว/า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)50 โครงการก/อสร�างถนนคอนกรีต  - เพ่ือก/อสร�างถนน  - ก/อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 583,000 - ๑ แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ ให�ได�มาตรฐาน กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตรร ความสะดวกในการ(หนองกะจะ) แยก ๗ ซ�ายมือ ของเทศบาล หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต ใช�รถใช�ถนน(แผนชุมชนวัดเทพสถิต) ไม/น�อยกว/า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก51 โครงการก/อสร�างท/อระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างท/อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 1,315,000 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคอนกรีตเสริมเหล็ก อย/างเป]นระบบ ขนาดเส�นผ/าศูนย(กลาง ๐.๖๐ เมตร พร�อม ถนน อาคาร บ�านเรือนถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) บ/อพัก ความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร และที่อยู/อาศัยช/วงจากโรงแรมพีโน/ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)ถึงท/อระบายน้ําเดิม(แผนชุมชนวัดเทพสถิต)52 โครงการก/อสร�างรางระบายน้ํา  - เพ่ือให�มีการระบายน้ํา  - ก/อสร�างรางระบายน้ํา คสล. - - 374,000 - - 1 แห/ง  - ไม/มีน้ําท/วมขังบริเวณ กองช/างคสล. ถนนเทศบาล ๔๓ ซอย ๒ อย/างเป]นระบบ กว�าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ถนน อาคาร บ�านเรือนหน�าบ�านเลขที่ ๑๓ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) และที่อยู/อาศัยถึงบ�านเลขที่ ๖๓(แผนชุมชนบ�านน�อยทุ/งสว/าง)53 โครงการปรับปรุงปEายบอกทาง  - เพ่ือปรับปรุงปEาย  - ปรับปรุงปEายบอกทาง จํานวนรวม 260,000 - - ๑๔ ปEาย  - ประชาชนได�รับ กองช/างภายในเขตเทศบาลเมืองปากช/อง บอกทางให�ได�มาตรฐาน ๑๔ ปEาย (ตาบแบบแปลนของเทศบาล ความสะดวกในการของเทสบาล เมืองปากช/อง) ทราบชื่อและทิศทางในการเดินทางและติดต/อส่ือสาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน  (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก54 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,995,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�าง 19.60 เมตร  ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 1 หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน1,170.00 เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 22,932.00 ตารางเมตร พร�อมตีเส�นจราจร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,940,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย ๑6.50 เมตร ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 2 หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน1,200.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 19,800.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ -119-



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน  (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก56 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,669,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับความสะดวก กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.60 เมตร  ในการใช�รถใช�ถนนถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 3 หนา 0.05 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 23,520.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)57 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,993,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.60  เมตร ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 4 หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน1,100.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 21,560.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) -120-
รายละเอียดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก58 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,927,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.40 เมตร ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 5 หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน1,100.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 21,340.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)59 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 4,000,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 19.๖0 เมตร ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ (สายหลัก) ช/วงที่ 6 หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน๖๕0.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ๑๒,๗4๐.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก60 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 8,474,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.00 เมตร ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศเหนือ) ช/วงที่ 1  2,000.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 20,000.00 ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิม จํานวน 128 บ/อ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)61 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 9,044,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.00 เมตร  ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ หนา 0.05 เมตร ความยาว ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศเหนือ) ช/วงที่ 2 2,000.00 เมตร หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 20,000.00 ตารางเมตรพร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิมจํานวน 88 บ/อ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง -122-

รายละเอียดโครงการพัฒนา งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก62 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 7,538,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 9.00 เมตร หนา ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศเหนือ) ช/วงที่ 3 หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 18,000.00ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิม จํานวน 59 บ/อ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)63 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 4,722,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 8.00 เมตร หนา ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 1,375 เมตร ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศเหนือ) ช/วงที่ 4 หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 11,000ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิม จํานวน 49 บ/อ และซ/อมแซมผิวจราจรที่ชํารุด(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

-123-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)รายละเอียดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 8,673,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 10.50 เมตร หนา ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว  2,000.00 เมตร ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศใต�) ช/วงที่ 1 หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 21,000.00 ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิม จํานวน 17 บ/อ(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)65 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรแอสฟZลท(ติก  -  -  - 8,959,000  - 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต มาตรฐานของเทศบาล คอนกรีต กว�างเฉล่ีย 9.00 เมตร หนา ความสะดวกในการถนนมิตรภาพ 0.05 เมตร ความยาว 2,370.00 เมตร ใช�รถใช�ถนน(คู/ขนานด�านทิศใต�) ช/วงที่ 3 หรือรวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 21,830.00ตารางเมตร พร�อมปรับปรุงบ/อพักเดิม จํานวน 43 บ/อ และซ/อมแซมผิวจราจรที่ชํารุด (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)

-124-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก66 โครงการก/อสร�างถนนผิวจราจร  - เพ่ือก/อสร�างถนนให�ได�  - ก/อสร�างถนนผิวจราจร คสล. - - - 9,300,000 9,300,000 1 แห/ง  - ประชาชนได�รับ กองช/างคสล. ภายในหมู/บ�านพิมพ(ผกา มาตรฐานของเทศบาล กว�าง 07.00 เมตร ยาว 1,437.00 ความสะดวกในการเมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ ใช�รถใช�ถนนไม/น�อยกว/า 10,059.00 ตารางเมตรและวางท/อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส�นผ/าศูนย(กลาง 0.80 เมตร เพร�อมบ/อพัก ยาว 660.00 มตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)67 โครงการก/อสร�างถนน  -เพ่ือก/อสร�างถนนและ  -ก/อสร�างถนน คสล. กว�าง 4 เมตร  -  - - 3,230,000 3,230,000 1 แห/ง  -ประชาชนได�รับ กองช/างและสะพาน คสล. บริเวณ สะพานให�ได�มาตรฐาน ยาว  80  เมตร รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า ความสะดวกและทางเข�าวัดเขานิววันชัย ของเทศบาล 320 ตารางเมตร ปลอดภัยในการใช�รถ -ก/อสร�างสะพาน คสล. กว�าง 5 เมตร ใช�ถนนยาว 27 เมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก68 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือปรับปรุงให�ได�  - ช/วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร - - - 1,944,000 1,944,000 1 แห/ง  -ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต ถนนคู/ขนาน มาตรฐานของเทศบาล แอสฟZลท(ติกคอนกรีต ต้ังแต/ ความสะดวกและมิตรภาพฝZcงถนนเทศบาล 13 ถนนเทศบาล 13 ถึงถนนเทศบาล 19 ปลอดภัยในการใช�รถถึงสะพานข�ามคลองอุบากันต( ความกว�างโดยเฉล่ีย 12.00 เมตร  ใช�ถนน(ช/วงที่ 1) ความยาว 450 เมตร  รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 5,400 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)69 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือปรับปรุงให�ได�  - ช/วงที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจร - - - 2,592,000 2,592,000 1 แห/ง  -ประชาชนได�รับ กองช/างแอสฟZลท(ติกคอนกรีต ถนนคู/ขนาน มาตรฐานของเทศบาล แอสฟZลท(ติกคอนกรีต  ต้ังแต/ถนน ความสะดวกและมิตรภาพฝZcงถนนเทศบาล 13 เทศบาล 19 ถึงสะพานข�ามคลอง ปลอดภัยในการใช�รถถึงสะพานข�ามคลองอุบากันต( อุบากันต(  ความยาว 600 เมตร ใช�ถนน(ช/วงที่ 2) ความกว�างโดยเฉล่ีย 12.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ไม/น�อยกว/า 7,200 ตารางเมตร(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณรายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก70 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน(  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน(บริเวณ  - ปรับปรุงภูมิทัศน(เกาะกลาง - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แห/ง  - เกาะกลางมีภูมิทัศน( กองช/างเกาะกลางแยกทางเข�า ทางเข�าอําเภอปากช/องให�เกิด บริเวณแยกทางเข�าอําเภอปากช/อง น/ามองและเป]นท่ีน/าสนใจอําเภอปากช/อง ความสวยงาม น/ามอง จากถนนมิตรภาพสายเล่ียงเมือง ของนักท/องเที่ยวจํานวน ๑ แห/ง(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)71 โครงการจัดทําปEายหมายเลข  - เพ่ือติดต้ังปEายหมายเลข  - จัดต้ังปEายขนาดกว�าง ๖๐.๐๐ - - 599,500 - - 109 ปEาย  - ประชาชนได�ทราบ กองช/างทางหลวงท�องถิ่น ทางหลวงท�องถิ่น เซนติเมตร ยาว ๖๐.๐๐ เซนติเมตร ชื่อถนนอย/างถูกต�องตามแบบ (น-๑/๑) พร�อมเสา รวมค/าติดต้ัง และสะดวกต/อการตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑๐๙ ปEายๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เดินทางและติดต/อตามแบบ (น-๑/๑) ตามแบบมาตรฐาน ส่ือสารส่ือสาร72 โครงการก/อสร�างปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน(  - ก/อสร�างบลeอคปูถนนหกเหล่ียมอัดแรง - - 817,000 817,000 817,000 1 แห/ง  - ภูมิทัศน(ของเมือง กองช/างเกาะกลางถนนมิตรภาพ เมืองให�เกิดความ ขนาดหนา ๖.๐๐ เซนติเมตร รวมพ้ืนที่ ปากช/องเป]นระเบียบบริเวณหน�าโรงแรมริมธารอินน( สวยงาม ไม/น�อยกว/า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร เรียบร�อยและสวยงาม(ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก73 โครงการถนนบุปผาชาติ  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน(  -  ปลูกต�นไม�ยืนต�นหลากหลายชนิด 3 แห/ง  - เทศบาลเมืองปากช/อง กองช/างภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลเมือง ที่ออกดอกหลากสีทุกช/วงเดือนตลอดป\ มีแหล/งท/องเที่ยวปากช/องให�มีความสวยงาม เป]นอุโมงค(บุปผาชาติ จํานวน ๓ แห/ง เชิงอนุรักษ(ที่สวยงามน/ามองมากย่ิงขึ้น และ ได�แก/ เป]นที่รู�จักของชาวไทยเป]นการส/งเสริม จุดที่ ๑ บริเวณจากจุดเชื่อมต/อ - - - 1,023,750 - และชาวต/างชาติการท/องเที่ยวเชิงนิเวศน( ระหว/างองค(การบริหารส/วนตําบล ในเชิงสัญลักษณ(พ้ืนที่ปากช/องกับเทศบาลเมืองปากช/อง  - เศรษฐกิจของเส�นทางเข�าหนองกะจะ สองข�าง เทศบาลเมืองปากช/องทางถนน ระยะทางยาวรวม ๒ ข�างทาง และประชาชนเพ่ิมขึ้น๒ กิโลเมตร  - เทศบาลเมืองปากช/อง จุดที่ ๒ จากแยกไฟแดงทางเข�าภูพิมาน - - - 225,001 - มีพ้ืนที่สีเขียว ที่สร�างถึงแนวต�นไม�เดิม สองข�างทางถนน สมดุลย(ทางธรรมชาติระยะทางยาวรวม ๒ ข�างทาง ๔๐๐ เมตร และส่ิงแวดล�อมที่ดีจุดที่ ๓ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช/อง - - - 276,751 - มากขึ้นบริเวณทางเข�าประตูทั้งสองข�าง  รวมระยะทาง ๒๕๐ เมตร
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข*งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป9าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว*า หน*วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก74 โครงการจัดทําผังเมืองรวม  -เพ่ือทําให�เกิดความ  - จัดทําผังเมืองรวมเบื้องต�น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง  - ประชาชนแต/ละพ้ืนที่ กองช/างเป]นระเบียบเรียบร�อย (ระดับผังเมือง) มีการจัดสรรการใช�ของบ�านเมือง ประโยชน(ในที่ดิน -เพ่ือให�เป]นแนวทาง ของตนอย/างถูกต�องในการพัฒนาเมือง เป]นไปในทิศทางเดียวกัน75 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม  -เพื่อทําให�เกิดความเป]นระเบียบ  - ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 1 คร้ัง  - ประชาชนแต/ละพ้ืนที่ กองช/างเมืองปากช/อง จังหวัดนครราชสีมา เรียบร�อยของบ�านเมือง รวมเมืองปากช/อง จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดสรรการใช� -เพ่ือให�เป]นแนวทางในการ ประโยชน(ในที่ดินพัฒนาเมือง เป]นไปในทิศทาง ของตนอย/างถูกต�องเดียวกันรวม ๗๕ โครงการ - - 4,299,000 29,782,000 69,597,310 140,929,502 34,544,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช*อง งบประมาณ



๗. ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างยั่งยืน
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ให�มีความสมบูรณอย$างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู$อุทยานธรณีโลก -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ๗  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างย่ังยืน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว$า หน$วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการศึกษาความเป�นไปได�  - เพื่อศึกษา วิเคราะห� ความ  - จ�างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป�นไปได� - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12  - เทศบาลได�ข�อมูลผลการ กองการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป�นไปได�ในการดําเนินการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทําประชา เดือน วิเคราะห�ความเหมาะสมและ สาธารณสุขฯทําประชาพิจารณ�และศึกษา บริหารจัดการขยะมูลฝอย พิจารณ�และศึกษาผลกระทบต7อส่ิงแวดล�อม ความเป�นไปได�ของโครงการผลกระทบต7อส่ิงแวดล�อมของ เทศบาลเมืองปากช7อง ของเทศบาลเมืองปากช7อง บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากช7อง เทศบาลเมืองปากช7อง2 โครงการธนาคารขยะ  - เพ่ือส7งเสริมการมี  - โรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ๑ คร้ัง  - ได�รูปแบบการจัดการขยะที่ กองในโรงเรียน ส7วนร7วมของครู นักเรียน เมืองปากช7อง ต7อป; เหมาะสมกับแต7ละโรงเรียน สาธารณสุขฯในการจัดการขยะมูลฝอย  - โรงเรียนมีส7วนร7วมในการกําจัดขยะมูลฝอย3 โครงการพัฒนาฟ>?นฟูระบบฝ@งกลบ  - เพ่ือให�การบริหารจัดการ  - ส7งเสริม พัฒนา ดําเนินการฟ>?นฟู 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ๑ แห7ง  - สถานที่กําจัดมูลฝอยของ กองมูลฝอย มูลฝอยของเทศบาลฯ มีความ ระบบฝ@งกลบมูลฝอยเดิม เทศบาลฯ สามารถรองรับ สาธารณสุขฯสมบูรณ� สามารถควบคุมและ ปริมาณมูลฝอยได�ยาวนานจัดการมลภาวะต7างๆ ที่เกิดจาก มากขึ้นมูลฝอยรวมได�อย7างถูกหลัก  - การบริหารจัดการมูลฝอยสุขาภิบาล มีความสมบูรณ� และถูกหลักสุขาภิบาล
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ให�มีความสมบูรณอย$างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู$อุทยานธรณีโลก -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ยุทธศาสตรด�านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ๗  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เกิดความสมดุลอย$างย่ังยืน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป:าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว$า หน$วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก4 โครงการอบรมส7งเสริมการติดต้ัง  - เพ่ือรณรงค�การบําบัดน้ําเสีย  - จัดอบรมให�ความรู�และจัด 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ๑ คร้ัง  -แหล7งนํ้า คู คลอง ไม7มีกล่ิน กองช7างบ7อดักไขมัน ต�นทางก7อนปล7อยทิ้งลงท7อ 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  -ประชาชนทั่วไปตามชุมชนต7างๆ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ๑ คร้ัง  -ประชาชนสามารถ กองช7างพิทักษ�ลําตะคลอง เข�าใจและสร�างจิตสํานึกให�กับ จํานวน ๒๓ คน ต7อป; เฝIาระวังคุณภาพน้ํา สุขาภิบาลเยาวชน ประชาชนให�มีส7วนร7วม  -นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๓๒ คน ลําตะคลอง เมื่อพบเห็นในการลดป@ญหาส่ิงแวดล�อม  -ส่ือมวลชน  จํานวน ๕ คน ส่ิงปกติและตรวจ -พนักงานเทศบาลที่เก่ียวข�อง วิเคราะห�คุณภาพน้ําจํานวน ๒๐ คน เบื้องต�นได�6 โครงการจ�างเหมาบริหารจัดการ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จ�างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ๑๒ เดือน  - การดําเนินการ กองขยะมูลฝอยตกค�างของเทศบาล ปฏิบัติงาน ตกค�าง ของเทศบาลเมืองปากช7อง มีประสิทธิภาพมาก สาธารณสุขฯเมืองปากช7อง (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ย่ิงขึ้นรวม ๖ โครงการ - - 4,790,000 32,790,000 32,790,000 32,790,000 32,790,000 - - -
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด.านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป8าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยว  - เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว  - ว่ิงสุขใจชมไพรปากช�อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง  - เกิดการพัฒนาและกระจาย สํานักปลัดฯภายในเขตเทศบาลให1เป2นท่ีรู1จัก  -ป45นสุขใจชมไพรปากช�อง ต�อป6 รายได1จากการท�องเท่ียว เกิด งานส�งเสริมฯของนักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ  - จัดงานส�งเสริมการท�องเที่ยว รายได1หมุนเวียนภายในท1องถิ่นชาวต�างประเทศ ในรูปแบบต�างๆ จํานวน 1 คร้ังต�อป6  - ประชาชนและนักท�องเที่ยวได1รู1คุณค�าของแหล�งท�องเที่ยวภายในท1องถิ่นมากย่ิงขึ้น2 โครงการจัดงานปากช�อง  - เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว  - จัดงานในรูปแบบคาวบอยตะวันตก  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 คร้ัง  - สามารถกระตุ1นให1เกิดกระแส สํานักปลัดฯคาวบอยซิตี้ Countdown เป2นการสร1างงาน สร1างอาชีพ จํานวนป6ละ ๑ คร้ัง ต�อป6 การท�องเท่ียวภายในประเทศ งานส�งเสริมฯสร1างรายได1ให1กับชุมชน  - สร1างรายได1ให1กับประชาชนในท1องถิ่น3 โครงการป45นฟFGนฟูธรรมชาติ  - เพ่ือส�งเสริมและพัฒนา  - จัดกิจกรรมการป45นฟFGนฟูธรรมชาติ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง  - ประชาชนในพ้ืนที่และ สํานักปลัดฯการท�องเท่ียวในรูปแบบของ จํานวน ๑ คร้ังต�อป6 ต�อป6 นักท�องเที่ยวตระหนักในความ งานส�งเสริมฯการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษJ สําคัญของการท�องเที่ยวส่ิงแวดล1อมของแหล�งท�องเท่ียว4 โครงการ "ล�องคายัค  - เพ่ือส�งเสริมและพัฒนา  - จัดกิจกรรมการล�องเรือคายัคในลุ�มน้ํา  - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประชาชนในพ้ืนที่และ สํานักปลัดฯรักษJ ลําตะคอง" การท�องเท่ียวในรูปแบบของ ลําตะคอง จํานวนป6ละ ๑ คร้ัง ต�อป6 นักท�องเที่ยวตระหนักในความ งานส�งเสริมฯการท�องเที่ยวเชิงนิเวศนJ สําคัญของการท�องเที่ยวส่ิงแวดล1อมของแหล�งท�องเท่ียว
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด.านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป8าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก5 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  - เพ่ือให1ชุมชนทุกชุมชนและ  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประชาชนทราบ กองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป6 ความสําคัญและ การศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล1า เป2นชาติร�วมกัน เทิดทูนปกปPองเจ1าอยู�หัว พระมหากษัตริยJของชาติ6 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  - เพ่ือให1ชุมชนทุกชุมชนและ  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประชาชนทราบ กองการศึกษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป6 ความสําคัญและสมเด็จพระราชินี เป2นชาติร�วมกัน เทิดทูนปกปPองพระมหากษัตริยJของชาติ7 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  - เพ่ือให1ชุมชนทุกชุมชนและ  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประชาชนทราบ กองการศึกษาเนื่องในวันคล1ายวันสวรรคต ประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป6 ความสําคัญและเป2นชาติร�วมกัน เทิดทูนปกปPองพระมหากษัตริยJของชาติ8 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  - เพ่ือให1ชุมชนทุกชุมชนและ  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร - - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประชาชนทราบ กองการศึกษาเนื่องในวันปTยมหาราช ประชาชนมีจิตสํานึกความ จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป6 ความสําคัญและเป2นชาติร�วมกัน เทิดทูนปกปPองพระมหากษัตริยJของชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด.านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป8าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก9 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษJ  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 คร้ัง  - เกิดความรักและหวงแหนดํารง กองการศึกษาลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน ๑ คร้ัง ต�อป6 ไว1ซ่ึงประเพณีอันดีงานของไทย10 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษJ  - จัดงานป6ใหม� ทําบุญ ตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  - ประเพณีของไทยได1รับการ กองการศึกษาวันขึ้นป6ใหม� วัฒนธรรมประเพณีไทย เฉลิมฉลองศักราชใหม� ต�อป6 สืบสานทําให1คงอยู�ต�อไป11 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ืออนุรักษJและส�งเสริม  - จัดงานแห�เทียนพรรษา 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง  - ศาสนาประเพณีได1รับการ กองการศึกษาวันเข1าพรรษา ประเพณีทางศาสนา ต�อป6 สืบสานให1คงอยู�ต�อไป12 โครงการจัดงานประเพณี  -ส�งเสริมอนุรักษJ  - จัดกิจกรรมทางศาสนาและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 คร้ัง  - ประเพณีของไทยได1รับการ กองการศึกษาสงกรานตJและวันผู1สูงอายุ วัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมต�างๆ ตามประเพณี ต�อป6 สืบสานให1คงอยู�ต�อไป13 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  -ส�งเสริมอนุรักษJ  -จัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  -ประเพณีของไทยได1รับการ กองการศึกษาเนื่องในวันแม�แห�งชาติ วัฒนธรรมประเพณีไทย ข1าวสาร อาหารแห1ง ต�อป6 สืบสารให1คงอยู�ต�อไป14 โครงการจัดงานทําบุญตักบาตร  -ส�งเสริมอนุรักษJ  -จัดกิจกรรมการทําบุญตักบาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง  -ประเพณีของไทยได1รับการ กองการศึกษาเนื่องในวันพ�อแห�งชาติ วัฒนธรรมประเพณีไทย ข1าวสาร อาหารแห1ง ต�อป6 สืบสารให1คงอยู�ต�อไป
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด.านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป8าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก15 โครงการแข�งขันกีฬายุวชน  -เพื่อให1เด็กเยาวชนและประชาชน  - จัดการแข�งขันกีฬายุวชน เยาวชน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ๕ คร้ัง  - เพ่ือให1เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาเยาวชน และประชาชน ได1ออกกําลังกาย ด1วยการเล�นกีฬา และประชาชน ทุกประเภท ๕ คร้ัง ต�อป6 ประชาชนได1พัฒนาทักษะกีฬา มีสุขภาพที่แข็งแรง16 โครงการแข�งขันกีฬาในชุมชน  - เพื่อส�งเสริมให1ชุมชนได1มีการ  - จัดการแข�งขันกีฬาระหว�าง ๒๓ ชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง  - ประชาชนในชุมชน กองการศึกษาเขตเทศบาล ออกกําลังกายด1านการเล�นกีฬา ในเขตเทศบาล ต�อป6 มีสุขภาพที่สมบูรณJแข็งแรง17 โครงการเข1าร�วมแข�งขันกีฬา  - เพื่อสร1างความสามัคคีของ  - คัดเลือกเก็บตัว และนํานักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง  - ทําให1เกิดพัฒนาการ กองการศึกษานักเรียนองคJกรปกครอง นักเรียนระหว�างเทศบาล และ เข1าร�วมแข�งขันระดับภาคตะวันออก ต�อป6 ทางด1านร�างกาย ส�วนท1องถิ่น พนักงานครูเทศบาลทั่วประเทศ เฉียงเหนือ และระดับประเทศ อารมณJ และสติป4ญญาป6ละ ๑ คร้ัง18 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  - เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล  - ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดไม�น1อยกว�า - 1,210,000 1,210,000 - -  ๑ แห�ง  - ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองการศึกษาเทศบาลเมืองปากช�อง ๗๐x๑๐๐ เมตร ออกกําลังกายและใช1ทําได1มาตรฐาน และประชาชน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) กิจกรรมกลางแจ1งต�างๆมีสถานที่ออกกําลังกาย
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตรด.านการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาการท�องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แบบ ผ.๐๒)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เป8าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได.รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก19 โครงการก�อสร1างโคมไฟส�องสว�าง  - เพื่อก�อสร1างติดต้ังโคมไฟฟPา  - ก�อสร1างติดต้ังโคมไฟส�องสว�าง - 26,640,000 26,640,000 - - ๔๘ ดวง  - มีไฟฟPาส�องสนามฟุตบอล กองการศึกษารอบสนามฟุตบอล ให1ได1มาตรฐานของเทศบาล สนามฟุตบอล จํานวน ๔๘ ดวง เพียงพอในการจัด - เพื่อเพิ่มความสว�างในเวลา (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) กิจกรรมกีฬากลางคืน ช�วงกลางคืน20 โครงการจ1างเหมาออกแบบ  - เพ่ือจ1างออกแบบก�อสร1าง  - จ1างเอกชน,นิติบุคคล หรือบุคคล - 170,000 170,000 - -  ๑ คร้ัง  - มีอัฒจรรยJรอบสนามกีฬา กองการศึกษาก�อสร1างอัฒจรรยJสนามฟุตบอล ให1ได1มาตรฐานของางราชการ ภายนอก ในการออกแบบโครงสร1าง ฟุตบอลในกิจกรรมการแข�งขันเทศบาลเมืองปากช�อง งานก�อสร1างอัฒจรรยJสนามฟุตบอล กีฬาเทศบาลเมืองปากช�อง21 โครงการก�อสร1างอัฒจรรยJ  - เพ่ือก�อสร1างอัฒจรรยJสนาม  - ก�อสร1างอัฒจรรยJขนาด ๖๐๐ ที่นั่ง - 3,727,000 3,727,000 - -  ๑ แห�ง  - มีอัฒจรรยJรอบสนามกีฬา กองการศึกษาสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองปากช�อง ฟุตบอลเพ่ือใช1ในกิจกรรม สนามฟุตบอลในศูนยJเยาวชน ฟุตบอลในกิจกรรมการแข�งขันการแข�งขันกีฬา (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) กีฬา22 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพ่ือปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมให1ได1 - 3,500,000 3,500,000 - -  ๑ แห�ง  - มีอาคารที่ใช1ในการ กองการศึกษายิมเนเซียมเทศบาลเมืองปากช�อง ให1ได1มาตรฐานของ มาตรฐาน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) จัดกิจกรรมการแข�งขันเทศบาล กีฬาที่ได1มาตรฐานรวม ๒๒ โครงการ - - 2,070,000 39,387,000 39,587,000 4,340,000 4,340,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณ



บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
-139-



ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ -  ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตร�ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ๖  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน    -  แผนงานเคหะและชุมชน (แบบ ผ.๐๒/๑)ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� เป;าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 โครงการจ�างเหมาออกแบบ  - เพ่ือให�มีการออกแบบ  - จ�างออกแบบก�อสร�างสะพาน คสล. 28,000,000 ๑ รายการ  - เทศบาลมีแบบแปลน กองช�างก�อสร�างสะพานข�ามทางรถไฟ โครงการก�อสร�างขนาด ข�ามทางรถไฟ  จํานวน ๑ รายการ ที่ถูกต�องใช�ในการบริเวณชุมชนวัดเทพสถิต ใหญ�อย�างถูกต�องตาม (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ก�อสร�างโครงการหลักวิชาการและถูกต�อง ก�อสร�างของเทศบาลตามกฏหมายที่กําหนด2 โครงการก�อสร�างสะพานข�าม  - เพ่ือให�ประชาชน  - ก�อสร�างสะพาน คสล.ข�ามทางรถไฟ - - - 800,000,000 800,000,000 ๑ แห�ง  - เกิดความสะดวก กองช�างทางรถไฟบริเวณชุมชนวัดเทพสถิต สามารถใช�รถยนต:ข�าม จํานวน ๑ แห�ง ปลอดภัยในการใช�นถไปมาระหว�างสองฝ=ง (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ใช�ถนนในการข�ามทางรถไฟบริเวณถนน ทางรถไฟภายในเขตสายหลักและสําคัญ เทศบาลเมืองปากช�องได�สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นรวม ๒ โครงการ - - - - 28,000,000 800,000,000 800,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมืองปากช�อง งบประมาณสําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น



บัญชีครุภัณฑ�
-141-



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือทดแทนเคร่ืองปรับอากาศ  - จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด  - 85,800 85,800  -  - สํานักปลัดฯท่ีเสีย ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ เคร่ือง2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับ  - 51,000 51,000  -  - สํานักปลัดฯปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน ๓ เคร่ือง3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ� แบบฉีดหมึก  - 12,900 12,900  -  - สํานักปลัดฯปฏิบัติงาน พร@อมติดต้ังถังหมึกพิมพ�จํานวน ๓ เคร่ือง4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟCา ขนาด  - 17,700 17,700  -  - สํานักปลัดฯปฏิบัติงาน ๑ KVA จํานวน ๓ เคร่ือง5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือจัดเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตู@บานเล่ือน  - 40,000 40,000  -  - สํานักปลัดฯจํานวน ๑๐ หลัง6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือใช@ในงานพิธีของ  - จัดซื้อโตLะหมู�บูชามุก หมู� ๙  - 60,000 60,000  -  - สํานักปลัดฯสํานักปลัดเทศบาล หน@า ๑๐ จํานวน ๒ ชุด
บัญชีครุภัณฑ� -142-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือใช@ในราชการของ  - จัดซื้อเก@าอี้สํานักงาน  - 24,000 60,000  -  - สํานักปลัดฯสํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๒๐ ตัว8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพ่ือใช@ในราชการของ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  - 868,000 24,000  -  - สํานักปลัดฯและขนส�ง สํานักปลัดเทศบาล ขับเคล่ือน ๒ ล@อ แบบดับเบ้ิลแค็บ๔ ประตู เคร่ืองยนต�ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า ๒,๔๐๐ ซีซี  -เปRนกระบะสําเร็จรูป เปRนราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน ๑ คัน(มาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม ๒๕๖๑)9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ 3,500 3,500  -  - สํานักปลัดฯปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน  ๕ ชุด  - -10 แผนงานการรักษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ 1,400 1,400  -  - สํานักปลัดฯความสงบภายใน ปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card งานปCองกันฯReader) จํานวน  ๒ ชุด
บัญชีครุภัณฑ� -143-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก11 แผนงานการรักษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  -  - 62,700 62,700 - สํานักปลัดฯความสงบภายใน ปฏิบัติงาน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  (ระบบ งานปCองกันฯInverter) ขนาด  ๔๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เคร่ือง12 แผนงานการรักษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โฆษณาและ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกในการ  - จัดซื้อโทรทัศน� แอล อี ดี  -  - 9,500 9,500 - สํานักปลัดฯความสงบภายใน เผยแพร� ปฏิบัติหน@าท่ี (LED TV) แบบ Smart TV งานปCองกันฯระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ น้ิว จํานวน ๑ เคร่ือง13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 2,800  - - - กองคลังปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน  ๔ ชุด14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�สําหรับ  -  - 68,000  -  - กองคลังปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 4 เคร่ือง15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองพิมพ� Multifunction  -  - 45,000  -  - กองคลังปฏิบัติงาน เลเซอร�หรือLED ขาวดํา จํานวน ๕ เครือง 
บัญชีครุภัณฑ� -144-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) งบประมาณเทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก๑๖ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองพิมพ� Multifunction  - 45,000 30,000  -  - กองคลังปฏิบัติงานระบบแผนท่ีภาษี เลเซอร�หรือLED สี จํานวน ๕ เคร่ือง(จัดซื้อปq ๖๒ จํานวน ๓ เคร่ือง ปq ๖๓ จํานวน ๒ เคร่ือง)๑๗ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 90,000 150,000  -  - กองคลังปฏิบัติงานระบบแผนท่ีภาษี สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒จํานวน ๘ เคร่ือง (จัดซื้อปq ๖๒จํานวน ๓ เคร่ือง ปq ๖๓ จํานวน๕ เคร่ือง)18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตร  -  - 49,900  -  - กองคลังปฏิบัติงาน แบบต้ังโตLะ ระบบอิเล็กทรอนิกส� จํานวน ๑ เคร่ือง19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โฆษณาและ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอร�  - 40,000 40,000  - - กองวิชาการฯเผยแพร� ปฏิบัติงาน ระดับ 4k UHD จํานวน ๑ เคร่ือง20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 3,500 3,500 - - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน ๕ ชุด
บัญชีครุภัณฑ� -145-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โฆษณาและ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อกล@องถ�ายภาพระบบดิจิตัล  -  - 66,000 66,000  - กองวิชาการฯเผยแพร� ปฏิบัติงาน แบบ DSLR ขนาดความละเอียดท่ีเซ็นเซอร�ภาพ (Image Sensor)ไม�น@อยกว�า ๒๖ ล@านพิกเซล มีระบบออโต@โฟกัสช�วยในการถ�ายภาพมีความเร็วในการถ�ายภาพต�อเน่ืองสูงสุดไม�น@อยกว�า ๖ เฟรมต�อวินาทีสามารถถ�ายภาพท่ีค�าความไวแสงสูงสุดท่ี ISO 40000 มีระบบเช่ือมต�อ Wi-Fi , NFC และบลูทูธ พร@อมอุปกรณ�มาตรฐานจํานวน ๑ ตัว22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือให@มีโตLะทํางานเพียงพอต�อ  -  จัดซื้อโตLะทํางานระดับ ๓-๖  -  - 57,600 57,600  - กองวิชาการฯการปฏิบัติงาน แบบเหล็ก พร@อมเก@าอี้ จํานวน ๖ ชุด23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�โนLตบุค  -  - 16,000 16,000  - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เคร่ือง
บัญชีครุภัณฑ� -146-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟCาและวิทยุ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อโตLะวางมิกเซอร� ขนาด  - 1,750 1,750  -  - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน 60x60x83 เซนติเมตรจํานวน ๑ ตัว25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟCาและวิทยุ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อโตLะวางมิกเซอร� ขนาด  - 2,450 2,450  -  - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน 60x120x83 เซนติเมตรจํานวน ๑ ตัว26 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 7,000 7,000 - - กองการศึกษาปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน  ๑๐ ชุด๒๗ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับ  - 51,000 51,000  -  - กองการศึกษาปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน ๓ เคร่ือง๒๘ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ� แบบฉีดหมึก  - 12,900 12,900  -  - กองการศึกษาปฏิบัติงาน พร@อมติดต้ังถังหมึกพิมพ� (Ink TankPrinter) จํานวน ๓ เคร่ือง

-147-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณบัญชีครุภัณฑ�



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก๒๙ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ� ชนิดเลเซอร�  - 8,900 8,900  -  - กองการศึกษาปฏิบัติงาน หรือ LED ขาวดํา ชนิด Networkแบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง๓๐ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟCา ขนาด  - 7,500 7,500  -  - กองการศึกษาปฏิบัติงาน ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เคร่ือง๓๑ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือให@มีโตLะและเก@าอี้เพียงพอ  - จัดซื้อโตLะ-เก@าอี้ครู  - 13,000 13,000  -  - กองการศึกษาต�อการเรียนการสอน จํานวน ๒ ชุด32 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  - 868,000 868,000 - - กองการศึกษาและขนส�ง ปฏิบัติงาน ขับเคล่ือน ๒ ล@อ แบบดับเบ้ิลแค็บ๔ ประตู เคร่ืองยนต�ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า ๒,๔๐๐ ซีซีเปRนกระบะสําเร็จรูป เปRนราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน ๑ คัน(มาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม ๒๕๖๑)
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช องบัญชีครุภัณฑ� -148-(แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก33 แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  -เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ@าแบบ  - 24,000 24,000 - - กองการศึกษางานครัว ปฎิบัติงาน ล@อจักรยาน จํานวน ๒ เคร่ือง - เปRนเคร่ืองตัดหญ@าแบบเข็น - เคร่ืองยนต�ขนาดไม�น@อยกว�า๕ แรงม@า - ขนาดเส@นผ�าศูนย�กลางของล@อประมาณ ๒๖ น้ิว - รัศมีตัดหญ@าได@กว@างไม�น@อยกว�า๒๐ น้ิว - ความจุถึงนํ้ามันเคร่ืองยนต�ไม�น@อยกว�า ๑.๕๐ ลิตร๓๔ แผนงานการศึกษา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  -เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ@าแบบน่ังขับ  - 182,000 182,000  -  - กองการศึกษางานครัว ปฎิบัติงาน จํานวน ๑ เคร่ือง - เคร่ืองยนต�ขนาดไม�น@อยกว�า๑๕.๕ แรงม@า - รัศมีตัดหญ@าได@กว@างไม�น@อยกว�า๔๐ น้ิว - มีกล�องหรือถุงเก็บหญ@า
บัญชีครุภัณฑ� -149-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก35 แผนงานการศาสนา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�ออกกําลังกาย  - 300,000 300,000  -  - กองการศึกษาวัฒนธรรมและ บริการประชาชนท่ีมาใช@บริการ กลางแจ@ง สําหรับชุมชนนันทนาการ จํานวน ๑ ชุด๓๖ แผนงานการศาสนา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพ่ือส�งเสริมกิจกรรมกลางแจ@ง  - จัดซื้ออุปกรณ�สนามเด็กเล�น  - 200,000 200,000  -  - กองการศึกษาวัฒนธรรมและ แก�เด็ก เยาวชน ประชาชน กลางแจ@ง สําหรับชุมชน นันทนาการ จํานวน ๑ ชุด37 แผนงานการศาสนา  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�กีฬา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�สนามเด็กเล�น  - 485,000 485,000  -  - กองการศึกษาวัฒนธรรมและ บริการเด็ก เยาวชน ประชาชน กลางแจ@ง สําหรับโรงเรียนนันทนาการ ท่ีมาใช@บริการบริเวณโรงเรียน จํานวน ๑ ชุดในสังกัดเทศบาลเมืองปากช�อง๓๘ แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือจัดเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตู@เหล็ก ๒ บาน  - 16,500 16,500  -  - กองจํานวน ๓ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท สาธารณสุขฯ39 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การเกษตร  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองพ�นหมอกควัน จํานวน  - 118,000 118,000 - - กอง 2 เคร่ืองๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท สาธารณสุขฯ(ตามมาตรฐานครุภัณฑ�)
บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ -150-



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก40 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การแพทย�  - เพ่ือให@ผู@สูงอายุ ท่ีมีป�ญหา  - จัดซื้ออุปกรณ�สาธิตกายอุปกรณ�  - 82,600 82,600 - - กองการเดินการเคล่ือนไหว (วอร�คเกอร�) เปRนอุปกรณ�ช�วย สาธารณสุขฯมีอุปกรณ�ทางการแพทย� พยุงเดินชนิด ๔ ขา แบบปรับระดับในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสูงไม�ได@ ทําจากอลูมิเนียมแบบท�อกลม ขนาดเส@นผ�าศูนย�กลาง ๑ น้ิว ความสูงจากพ้ืนถึงมือจับไม�น@อยกว�า ๕๐ เซนติเมตรความกว@างของฐานจากด@านหน@าไปหลังไม�น@อยกว�า ๔๐ เซนติเมตรจํานวน ๑๔๐ อัน๔๑ แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การแพทย�  - เพ่ือให@ผู@สูงอายุ ท่ีมีป�ญหา  - จัดซื้ออุปกรณ�สาธิตกายอุปกรณ�  - 22,500 22,500 - - กองการเดินการเคล่ือนไหว (ไม@เท@า ๓ ขา) เปRนอุปกรณ�ช�วย สาธารณสุขฯมีอุปกรณ�ทางการแพทย� พยุงเดินชนิด ๓ ขา แบบปรับในการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสูงตํ่าได@ ทําจากเหล็กชุบโครเม่ียม ขนาดเส@นผ�าศูนย�กลาง ๑ น้ิว มี ๓ ขา ความกว@างของฐานไม�น@อยกว�า ๑๐ น้ิว ปรับความสูงตํ่าได@ จํานวน ๕๐ อัน
บัญชีครุภัณฑ� -151-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก42 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 3,500 3,500 - - กองปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card สาธารณสุขฯReader) จํานวน  ๕ ชุด43 แผนงานสาธารณสุข  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�การแพทย�  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองวัดความดัน  - 10,500 10,500 - - กองปฎิบัติงาน แบบดิจิตอล แบบต้ังพ้ืน จํานวน สาธารณสุขฯ๓ เคร่ืองๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท(ตามราคาท@องตลาด)44 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อรถกวาดดูดฝุ�น ชนิด ๖ ล@อ  - 6,000,000 6,000,000 - - กองปฎิบัติงาน เคร่ืองยนต�ดีเซล มีกําลังแรงม@า สาธารณสุขฯไม�น@อยกว�า ๑๓๐ แรงม@า ตอนท@ายหลังเก�ง ติดต้ังถังเก็บฝุ�น ขนาดความจุไม�น@อยกว�า ๔ ลูกบาศก�เมตรและถังเก็บนํ้า มีความจุไม�น@อยกว�า๑,๐๐๐ ลิตร พร@อมติดต้ังอุปกรณ�มาตรฐานจากโรงงาน จํานวน ๑ คัน
งบประมาณบัญชีครุภัณฑ� -152-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก45 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบยก - 2,600,000 2,600,000 - - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด สาธารณสุขฯปริมาตรความจุไม�น@อยกว�า  ๔  ลูกบาศก�เมตร ตัวรถชนิด 6 ล@อสูงสุดไม�ตํ่ากว�า ๑๕0 แรงม@า ความจุไม�น@อยกว�า ๔ ลูกบาศก�เมตรพร@อมเคร่ืองยกภาชนะรองรับมูลฝอยและกระบอกไฮดรอลิก(ตามราคาท@องตลาด)46 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถดูดส่ิงปฏิกูล ชนิด ๖ ล@อ - 3,000,000 3,000,000 - - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน เคร่ืองยนต�ดีเซล มีกําลังแรงม@า สาธารณสุขฯไม�น@อยกว�า ๒๑๐ แรงม@า ตอนท@ายหลังเก�งติดต้ังถึงบรรจุส่ิงปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม�น@อยกว�า๖,๐๐๐ ลิตร ติดต้ังเคร่ืองดูดส่ิงปฏิกูลเปRนระบบสูญญากาศ มีสมรรถนะในการดูดลมสูงสุดไม�น@อยกว�า ๔๓๐ ลูกบาศก�เมตรต�อช่ัวโมง (ตามราคาท@องตลาด)

-153-
บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก47 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ - 3,000,000 3,000,000 - - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน คัดแยกขยะมูลฝอย ชนิด ๖ ล@อ สาธารณสุขฯเคร่ืองยนต�ดีเซล มีกําลังเคร่ืองยนต�สูงสุดไม�ตํ่ากว�า ๑๕๐ แรงม@า ความจุไม�น@อยกว�า ๑๒ ลูกบาศก�หลา โดยแยกขยะออกเปRน ๓ ถัง
(ตามราคาท�องตลาด)48 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร� - 450,000 450,000 - - กองงานครัว ปฎิบัติงาน ยกภาชนะรองรับมูลฝอย มีปริมาตร สาธารณสุขฯความจุไม�น@อยกว�า ๔ ลูกบาศก�เมตรสําหรับติดต้ังรถชนิด ๖ ล@อ จํานวน๓ ถัง ราคาถึงละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(ตามราคาท�องตลาด)49 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ@าแบบข@อแข็ง - 19,000 19,000 - - กองงานครัว ปฎิบัติงาน จํานวน ๒ เคร่ืองๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท สาธารณสุขฯ(ตามมาตรฐานครุภัณฑ�)

-154-
บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565) งบประมาณเทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก50 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือใช@ในการให@บริการห@องนํ้า  -จัดซื้อรถสุขาเคล่ือนท่ี ชนิด ๖ ล@อ  - - 7,500,000 - - กองและขนส�ง แก�ประชาชนอย�างเพียงพอ เคร่ืองยนต�ดีเซล มีกําลังเคร่ืองยนต� สาธารณสุขฯสูงสุดไม�น@อยกว�า ๒๔๐ แรงม@า มีห@องสุขาหญิง จํานวนไม�น@อยกว�า๖ ห@อง มีห@องสุขาชาย จํานวนไม�น@อยกว�า ๒ ห@อง  และมีซองสําหรับป�สสาวะผู@ชายพร@อมท่ีกั้นจํานวนไม�น@อยกว�า  ๖ ช�อง มีอ�างล@างมือติดต้ังจํานวนไม�น@อยกว�า ๒ ชุด มีถังบรรจุนํ้ารวมไม�น@อยกว�า ๒,๐๐๐ ลิตร  และติดต้ังป��มสูบนํ้าพร@อมติดต้ังอุปกรณ�มาตรฐานจากโรงงาน  จํานวน ๑ คัน(ตามราคาท@องตลาด) -155-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณบัญชีครุภัณฑ�



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก51 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท@าย  - 4,800,000 4,800,000  -  - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล@อ ปริมาตร สาธารณสุขฯกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกําลังเครืองยนต�สูงสุดไม�ตํ่ากว�า๑๗๐ กิโลวัตต� แบบอัดท@าย จํานวน๒ คัน ๆ ละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม ๒๕๖๑)52 แผนงานการพาณิชย�  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อรถจักรยานยนต� ขนาด  - 81,000 81,000  -  - กองและขนส�ง ปฎิบัติงาน ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร�ธรรมดา สาธารณสุขฯจํานวน ๒ คันๆ ละ ๔๐,๘๐๐ บาทเปRนราคายังไม�รวมอุปกรณ�และค�าจดทะเบียน(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม ๒๕๖๑) -156-(แบบ ผ.๐๓)งบประมาณบัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก53 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 2,800 2,800 - - กองช�างปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card Reader) จํานวน  ๔ ชุด๕๔ แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองเช่ือมโลหะ  - 18,000 18,000 18,000 18,000 กองช�างปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน ๑ เคร่ืองมากยิ่งข้ึน55 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองเจียหรือตัด  - 2,500 2,500 2,500 2,500 กองช�างปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ แบบมือถือ ขนาด ๔ น้ิว มากยิ่งข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง56 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเล่ือยวงเดือนไฟฟCา  - 5,600 5,600 5,600 5,600 กองช�างปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ แบบมือถือ ขนาด ๘ น้ิวมากยิ่งข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง57 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อสว�านไฟฟCา  - 3,000 3,000 3,000 3,000 กองช�างปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน ๑ เคร่ืองมากยิ่งข้ึน
เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ -157-

บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก58 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อแบบหล�อคอนกรีตทรง  - 14,000 14,000 14,000 14,000 กองช�างปฏิบัติงาน เหล่ียม (CUBE MOLD) ขนาด๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตรทําด@วยเหล็กหล�อ ภายในเรียบสามารถแยกออกได@และประกอบกันได@อย�างสนิทพร@อมเหล็กกระทุ@งจํานวน ๒ ชุด(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด)59 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อชุดทดสอบความเข@มข@น  - 14,000 14,000 14,000 14,000 กองช�างปฏิบัติงาน เหลวของคอนกรีต (Slump Test)ประกอบด@วย แบบหล�อตัวอย�างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัว,ตัวทําด@วยสแตนเลสพร@อมอุปกรณ�ครบชุด จํานวน ๒ ชุด(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)บัญชีครุภัณฑ� -158-(แบบ ผ.๐๓)งบประมาณเทศบาลเมืองปากช อง



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก60 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ก�อสร@าง  - เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเคร่ืองเจาะคอนกรีต ชนิด  - 75,000 75,000 75,000 75,000 กองช�างปฏิบัติงาน เคร่ืองเบนซิน เจาะโดยการหมุนเกลียว ระบบระบายความร@อนโดยการปล�อยนํ้าไหลผ�านกระบอกเจาะขณะทํางาน มีเส@นผ�านศูนย�กลางท่ีเจาะได@ไม�น@อยกว�า ๘ น้ิวความลึกไม�น@อยกว�า ๓๕๐ มิลลิเมตร  เคร่ืองยนต�เบนซินกําลังเคร่ืองยนต�ไม�น@อยกว�า๕.๕ HP/๓,๖๐๐ RPH  พร@อมกระบอกเพชร ๔ น้ิว จํานวน ๑ ชุด(ตามรูปแบบท่ีเทศบาลกําหนด61 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด  - 141,000 141,000 141,000 141,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบเพ่ิมข้ึน ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูจํานวน ๓ เคร่ือง(เคร่ืองละ ๔๗,๐๐๐ บาท)

-159-
แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช องบัญชีครุภัณฑ� (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก62 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อตู@เอกสารบานเล่ือน ๔ ฟุต  - 7,400 7,400 7,400 7,400 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ จํานวน ๒ ตู@ (ตู@ละ ๓,๗๐๐ บาท)เพ่ิมข้ึน63 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อตู@บานเล่ือนกระจกสูง  - 10,600 10,600 10,600 10,600 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ จํานวน ๒ ตู@ (ตู@ละ ๕,๓๐๐ บาท)เพ่ิมข้ึน64 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�งานบ@าน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ@า แบบข@อแข็ง  - 76,000 76,000 76,000 76,000 กองช�างงานครัว ปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ จํานวน ๘ เคร่ืองเพ่ิมข้ึน (เคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท)65 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 23,000 23,000 23,000 23,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ All In One สําหรับงานประมวลผลเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง66 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 17,000 17,000 17,000 17,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ All In One สําหรับงานสํานักงานเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง
บัญชีครุภัณฑ� -160-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก67 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ โนLตบุLก สําหรับงานประมวลผลเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง68 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ โนLตบุLก สําหรับงานสํานักงานเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง69 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ�ชนิดเลเซอร�  - 54,000 54,000 54,000 54,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ หรือชนิด LED ขาวดํา เพ่ิมข้ึน แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน ๑ เคร่ือง70 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อสแกนเนอร� สําหรับงาน  - 18,000 18,000 18,000 18,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ เก็บเอกสารระดับศูนย�บริการเพ่ิมข้ึน แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง71 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 700 700 - - กองช�างปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card สุขาภิบาลReader) จํานวน  ๑ ชุด
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แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก72 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 17,000 17,000 17,000 17,000 กองช�างปฎิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ All In One สําหรับงานสํานักงาน สุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ เคร่ือง73 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ�  - 7,900 7,900 7,900 7,900 กองช�างปฎิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ  แบบฉีดหมึก (Inkjet) สุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ เคร่ือง74 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟCา ขนาด  - 2,500 2,500 2,500 2,500 กองช�างปฎิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ ๘๐๐ KVA จํานวน ๑ เคร่ือง สุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน75 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร�  - 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ โนLตบุLก สําหรับงานสํานักงาน สุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน จํานวน ๑ เคร่ือง76 แผนงานเคหะและชุมชน  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อโตLะ เก@าอี้ คอมพิวเตอร�  - 5,000 5,000 5,000 5,000 กองช�างปฎิบัติงานให@เกิดประสิทธิภาพ จํานวน ๑ ชุด สุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน
บัญชีครุภัณฑ� -162-

แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค� เป�าหมาย หน วยงาน(ผลผลิตของครุภัณฑ� 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก77 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ไฟฟCาและวิทยุ  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร@สาย  -  - 18,000  -  - กองวิชาการฯปฏิบัติงาน แบบมือถือคู�ย�าน UHF จํานวน ๑ ชุด ประกอบด@วย๑. ไมค�ลอยแบบมือถือ ๒ ชุด๒. ตัวรับสัญญาณไมค�ไร@สาย แบบ ๒ ช�องสัญญาณ  ๑ ชุด78 แผนงานสร@างความ  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตรแบบ - 3,500 3,500 - - กองสวัสดิการเข@มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงาน อเนกประสงค� (Smart Card สังคมReader) จํานวน  ๕ ชุด79 แผนงานสร@างความ  - ค�าครุภัณฑ�  - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพ่ือความสะดวกในการ  - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  - 868,000 868,000 - - กองสวัสดิการเข@มแข็งของชุมชน และขนส�ง ปฏิบัติงาน ขับเคล่ือน ๒ ล@อ แบบดับเบ้ิลแค็บ สังคม๔ ประตู เคร่ืองยนต�ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า ๒,๔๐๐ ซีซีเปRนกระบะสําเร็จรูป เปRนราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน ๑ คัน(มาตรฐานครุภัณฑ� ธันวาคม ๒๕๖๑)  - 25,153,200 32,280,100 777,300 565,500
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รวม

บัญชีครุภัณฑ�แผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 ถึง 2565)เทศบาลเมืองปากช อง (แบบ ผ.๐๓)งบประมาณ



 -๑๖๔-                ส�วนท่ี  ๔ การติดตามและประเมินผล 



 -๑๖๕-  ส�วนที่  ๔ การติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�และการติดตามประเมินผลโครงการ  จุดมุ�งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร%นั้น คือ การประเมินว�ามีการนำแผนยุทธศาสตร%ไปปฏิบัติอย�างแท-จริงเพียงใด และได-ผลเป0นอย�างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร%ได- ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข-อมูลเพ่ือใช-เป0นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร%ฉบับต�อไปได- ดังนั้นการท่ีจะประเมินแผนยุทธศาสตร%การพัฒนาในภาพรวมได-จำเป0นต-องประเมินผลการปฏิบัติในแต�ละแผนงานก�อนเพ่ือนำไปสู�การวัดความสำเร็จ องค%ประกอบ ประกอบด-วยกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล และกำหนดเครื่องมือท่ีใช-ในการติดตามและประเมินผล 
• กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองปากช�อง ประจำป= พ.ศ.๒๕๖๑ เป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด-วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท-องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕(๖๑  ข-อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�อง ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และสรุปผลการติดตามพร-อมเสนอความเห็นต�อผู-บริหารเทศบาลและสภาเทศบาลเมืองปากช�องทราบ ตลอดจนประกาศให-ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคม  
• ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด-วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท-องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑   ข-อ ๒๙ “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถ่ินมีอำนาจหน-าท่ี ดังนี้       (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได-จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู-บริหารท-องถ่ิน เพ่ือให-ผู-บริหารท-องถ่ินเสนอต�อสภาท-องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท-องถ่ิน พร-อมท้ังประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให-ประชาชนในท-องถ่ินทราบในท่ีเปIดเผยภายในสิบห-าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าว  และต-องปIดประกาศไว-เป0นระยะเวลาไม�น-อยกว�าสามสิบวัน  โดยอย�างน-อยป=ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป=”       (๔) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร”  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดำเนินการจัดเก็บข-อมูล วิเคราะห%ข-อมูล (Data analysis) ด-วยการสำรวจความคิดเห็น การรับรู- ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ของประชาชนและผู-ท่ีเก่ียวข-องในเขตเทศบาลเมืองปากช�อง  ด-วยแบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปากช�องในแต�ละยุทธศาสตร%  และตามรูปแบบ ท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�องกำหนด 
• กำหนดเครื่องมือท่ีใช-ในการติดตามและประเมินผล  การดำเนินการสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู- ทัศนคติ ความพึงพอใจ ประจำป= พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยใช-แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค%กรปกครองส�วนท-องถ่ินในแต�ละยุทธศาสตร% ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช�องกำหนด  



 -๑๖๖-  สรุปผลการพัฒนาท"องถ่ินในภาพรวม      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เทศบาลเมืองปากช�อง จะใช-การวัดผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถ่ิน  ซ่ึงจะกำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพร-อมเสนอแนะความคิดเห็นซ่ึงได-จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต�อผู-บริหารท-องถ่ิน เพ่ือใช-เป0นเครื่องมือในการพัฒนาท-องถ่ินต�อไป  โดยมีเครื่องมือท่ีใช-ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้   - แบบท่ี ๑   การกำกับการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท-องถ่ิน   - แบบท่ี ๒   แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดำเนินงานขององค%กรปกครอง        ส�วนท-องถ่ินในแต�ละยุทธศาสตร%  ข"อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท"องถ่ินในอนาคต      ผลกระทบนำไปสู�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�วมในการจัดทำแผนพัฒนา แต�ในทางปฏิบัติในสภาพพ้ืนท่ีจริง ปSญหาด-านการมีส�วนร�วม ของภาคประชาคมนั้น ไม�ประสบความสำเร็จเท�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�อไปนี้ 
• การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศท่ีจะส�งผลกระทบต�อเทศบาลเมืองปากช�อง  -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม�จะส�งผลต�อองค%กรปกครองส�วนท-องถ่ินทุกแห�งอย�างไร  -  การยกฐานะหรือปรับลดขนาดองค%กรปกครองส�วนท-องถ่ินท่ัวประเทศ  -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของเงินรายได-ท่ีจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองปากช�อง  -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณแผ�นดินให-องค%กรปกครองส�วนท-องถ่ิน 
• การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส�งผลกระทบต�อเทศบาลเมืองปากช�อง - AEC (Asean Economics Community) ท่ีจะมีการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ    ได-แก� ไทย พม�า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร% อินโดนีเซีย ฟIลิปปIนส% กัมพูชา บรูไน      เพ่ือท่ีจะให-มีผลประโยชน%ทางเศรษฐกิจร�วมกัน มีผลประโยชน%อำนาจต�อรองต�างๆ กับคู�ค-า   ได-มากข้ึน และการนำเข-า ส�งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว-นสินค-าบางชนิดท่ีแต�ละ    ประเทศอาจจะขอสงวนสิทธิ์ไว-  - Asean ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะทำให-ประเทศในภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย�างมาก    ในด-านการเป0นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป0นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการ    แข�งขันสูง การเป0นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท�าเทียมกัน การเป0นภูมิภาคท่ีมี    การบูรณาการเข-ากับเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความแตกต�างด-านวัฒนธรรมและประเพณี    ของประเทศเพ่ือนบ-าน จะมีลักษณะท่ีจะเอ้ือประโยชน%ต�อการประสบความสำเร็จด-านการค-า    การลงทุน 



 -๑๖๗-          ภาคผนวก   



 -๑๖๘-        การประเมินคุณภาพแผนพัฒนา    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน ขององค�กรปกครองส&วนท#องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 1. ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 20 2. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ ๒๐ 3. ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย 6๐     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 เป8าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�  (5)     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�  (5)     3.8 แผนงาน  (5)     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  (5) รวมคะแนน ๑๐๐                  



 -๑๖๙-    แนวทางเบื้องต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถิ่นส่ีป/ขององค�กรปกครองส&วนท#องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 1.ข#อมูลสภาพทั่วไปและ ข#อมูลพืน้ฐานขององค�กร ปกครองส&วนท#องถิ่น ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ (1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช�น ท่ีตั้งของหมู�บ�าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล�งน�า ลักษณะของไม�/ปDาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช�น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 20 (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�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง การ ไฟฟ8า การประปา โทรศัพท� ฯลฯ (2)   (5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช�น การเกษตร การประมง การปศุสัตว� การบริการ การท�องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ�มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ (2)   (6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช�น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปJ ภูมิปKญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมอืง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ (2)   (7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช�น น้ำ ปDาไม� ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2)   (8) การสำรวจและจัดเก็บข�อมูลเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือ การใช�ข�อมูล จปฐ. (2)   (9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร�วมคิด ร�วมทำ ร�วม ตัดสินใจ ร�วมตรวจสอบ ร�วมรับประโยชน� ร�วมแก�ปKญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรยีนรู� เพ่ือแก�ปKญหาสำหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอำนาจ หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (3)   2. การวิเคราะห�สภาวการณ� และศักยภาพ ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห�ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�องยุทธศาสตร� จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายของ ผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 ๒๐ (๕)  (2) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช� ผลของการบังคับใช� สภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนต�อการพัฒนาท�องถ่ิน (๓)      



 -๑๗๐-    ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 2. การวิเคราะห�สภาวการณ� และศักยภาพ (ต&อ) (3) การวิเคราะห�ทางสังคม เช�น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปKญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิKญญาท�องถ่ิน เปWนต�น (๓)   (4) การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส�งเสริม อาชีพ กลุ�มอาชีพ กลุ�มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ�มต�างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเปWนอยู�ทั่วไป เปWนต�น (๓)   (5) การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต�างๆ ทาง ภูมิศาสตร� กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ�ท่ีมีผลต�อ สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา (๓)   (6) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปKจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส�งผลต�อการดำเนินงานได�แก� S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) (๓)   3. ยุทธศาสตร�     3.1 ยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเดน็ ปKญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 ๖๐ (๑๐)      3.๒ ยุทธศาสตร�ของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในเขตจังหวัด สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมของ ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และ Thailand 4.0 (๑๐)      3.๓ ยุทธศาสตร�จังหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ�นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ และ Thailand 4.0 (๑๐)      3.4 วิสัยทัศน� วิสัยทัศน�  ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ต�องการจะเปWนหรือบรรลุถึงอนาคตอย�างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปWนลักษณะเฉพาะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ สัมพันธ�กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน (๕)      3.๕ กลยุทธ� แสดงให�เห็นช�องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทำตามอำนาจหน�าท่ี ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะนำไปสู�การบรรลุวิสยัทัศน� หรือ  แสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน�นั้น (๕)      3.๖ เป8าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� เป8าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล�องและสนับสนุน ต�อกลยุทธ�ที่จะเกิดข้ึน มุ�งหมายสิ่งหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน (๕)      3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน� ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง  ท่ีจะนำไปสู�ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร� (๕)     



 -๑๗๑-    ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 3. ยุทธศาสตร� (ต&อ)     3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ�งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป8าประสงค� ตัวช้ีวัด ค�าเป8าหมาย กลยุทธ� จุดยืนทางยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ขององค�กร ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น�าไปสู�การจัดท�าโครงการพัฒนา ท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปJ โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล�าว  (๕)      3.9 ความเช่ือมโยงของ ยุทธศาสตร�ในภาพรวม ความเช่ือมโยงองค�รวมท่ีน�าไปสู�การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลติ /โครงการ จากแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ 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 ผลผลิต/โครงการ เปWนผลผลิตท่ีเปWนชุดหรือเปWนโครงการท่ีเปWนชุด กลุ�ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปWนต�น เพื่อน�าไปสู�การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีปJอย�างถูกต�องและ ครบถ�วน (๕)  รวมคะแนน ๑๐๐                        



 -๑๗๒-    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถิ่น ขององค�กรปกครองส&วนท#องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา ๑๐ 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปJไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1๐ 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปJไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๔. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา ๑๐ ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย ๖๐     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)     5.2 กำหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ (5)     5.3 เป8าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู�การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง (5)     ๕.๔ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ (5)     5.5 เป8าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห�งชาติ (5)     5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (5)     5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด (5)     5.8 โครงการแก�ไขปKญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ (5)     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเป8าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)     5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลที่คาดว�าจะได�รับ (5)     5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� (5) รวมคะแนน ๑๐๐              



 -๑๗๓-     แนวทางเบื้องต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป/ขององค�กรปกครองส&วนท#องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 1. การสรุปสถานการณ� การพัฒนา เปWนการวิเคราะห�กรอบการจัดท�ายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน ท� อ ง ถ่ิ น  (ใช� ก า ร วิ เค ราะ ห�  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปKจจัยและสถานการณ�การ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา อย�างน�อยต�องประกอบด�วยการ วิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม) ๑0  2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท#องถิ่นส่ีป/ไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต�างๆ เพื่อน�ามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช�น การวัดจ�านวนโครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว�า เปWนไปตามท่ีต้ังเป8าหมายเอาไว�หรือไม�จ�านวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได� กำหนดไว�เท�าไหร� จ�านวนท่ีไม�สามารถดำเนินการได�มีจ�านวนเท�าไหร� สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท�องถ่ินตามอำนาจหน�าท่ีที่ได�กำหนดไว� 2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) ๑0  3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท#องถิ่นส่ีป/ไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต�างๆ มาใช�เพื่อวัดว�าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต�างๆ ท่ี ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต�อความต�องการของประชาชนหรือไม�และ เปWนไปตามอำนาจหน�าท่ีหรือไม� ประชาชนพึงพอใจหรือไม� สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ� การดำเนินการต�างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค�หรือไม� ซึ่งเปWนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการป ฏิบั ติ ราชการท่ีบรรลุ วัต ถุประสงค�และ เป8าหมายของแผนการปฏิ บัติราชการตามท่ีได�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 จั ดท� าโค รงการพัฒ นาท� อ ง ถ่ิน โดย ใช�  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 ปKญหาความยากจน หลักประชารัฐ ๑0        



 -๑๗๔-   ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 5. โครงการพัฒนา   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ เปWนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต�อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและดำเนินการเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกำหนดไว� ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ�งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต ๖0 (5)    5.2 กำหนดวัตถุประสงค� สอดคล�องกับโครงการ มี วัต ถุป ระส งค� ชั ด เจน  (clear objective) โค รงการต� องกำหนด วัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเปWนมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค� มีความเปWนไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (5)    5.3 เป8าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ ) มีความ ชัดเจนนำไปสู�การตั้ง งบประมาณได�ถูกต�อง สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปWนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเป8าหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจ�านวนเท�าไร กลุ�มเป8าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย�างไร กลุ�มเป8าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการนี้จะท�าท่ีไหน เริ่มต�นในช�วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ�มเป8าหมายของโครงการ หากกลุ�มเป8าหมายมีหลายกลุ�ม ให�บอกชัดลงไปว�าใครคือกลุ�มเป8าหมายหลัก ใครคือกลุ�มเป8าหมายรอง (5)    5.4 โครงการมีความ สอดคล�องกับแผน ยุทธศาสตร� 20 ปJ โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร�างความสามารถในการแข�งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (5)    5.5 เป8าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ ) มีความ สอดคล�องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห�งชาติ โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เปWนศูนย�กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปJ (4) ยึดเป8าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน�าไปสู�การ ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างจริงจังใน 5 ปJท่ีต�อยอดไปสู�ผลสัมฤทธ์ิท่ี เปWนเป8าหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร�าง สังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปWนเมือง (5) การสร�างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปWนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ (5)    5.6 โครงการมีความ สอดคล�องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปล่ียนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไป สู�  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ขั บ เค ลื่ อ น ด� ว ย 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� เป รียบ เชิ งเปรียบ เทียบ  เช�น  ด� าน เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ (5)  



 -๑๗๕-    ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 5. โครงการพัฒนา (ต�อ)      5.7 โครงการสอดคล�อง กับยุทธศาสตร�จังหวัด โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม�สามารถแยกส�วนใด ส�วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเปWน โครงการเช่ือมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได� กำหนดข้ึนท่ีเปWนปKจจุบัน (5)    5.8 โครงการแก�ไขปKญหา ความยากจนหรือการ เสรมิสร�างให�ประเทศชาต ิมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ เปWนโครงการท่ีดำเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน ดำเนินการเองหรือร�วมดำเนินการ เปWนโครงการต�อยอดและขยายได� เปWนโครงการท่ีประชาชนต�องการเพื่อให�เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี จะให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปWนท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5)    5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล�องกับเป8าหมาย (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� (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�รับเปWนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�อง เท�ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว�าวัตถุประสงค� ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค� ควรคำนึงถึง (1) มีความเปWนไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได� (3) ระบุสิ่งท่ีต�องการดำเนินงานอย�างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได� (4) เปWนเหตุเปWนผล สอดคล�องกับความเปWนจริง (5) ส�งผลต�อการบ�งบอกเวลาได� (5)  รวมคะแนน 100      




