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ส่วนที่ 1
บทนำ
--------------------1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิด ที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพั นธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทา งบประมาณ รายจ่ายประจาปี โดย
นาโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทา งบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อไป
แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล
1. เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กาหนดไว้แล้วสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลตามวัตถุ
ประสงค์ของการจัดทายุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุนตรวจสอบ และประเมินผลได้
2. เพื่อให้การปรับปรุง โครงสร้าง ระบบ และกระบวนงานของ อบต.เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของ อบต.ที่ได้กาหนดขึ้นไว้ตามวิสัยทัศน์
3. เพื่อให้เกิดการจัดระบบการประสานแผนงานระหว่างส่ว นราชการภายในและองค์กรภายนอก
แผนการใช้ ง บประมาณและแผนก าลั ง คนในภาพรวมของ อบต.มี ค วามสอดคล้ อ งซึ่ ง กั น และกั น และเกิ ด
ประสิทธิภาพในการประสานแผนพัฒนาระหว่างแผน อบต.กับแผนงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อกาหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของ อบต. ตามความ
ต้องการของประชาชน และกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดทำแผน
1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงธุรกิจ ที่จะต้อง
ดาเนินการต่อไป และการดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 คณะกรรมการท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรกให้เวทีการประชุ ม
ร่ ว มกั น ดังกล่ าวคั ดเลื อ กยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา แนวทางการพั ฒ นาที่ ส มควรนาไปใช้ เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
แต่ส าหรั บ การจั ดทาแผนพัฒ นาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้ เวทีการประชุมนี้ ร่ว มการ
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือก และโครงการการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
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และแนวทางการพัฒนาที่จะนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่
จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
2.3 เมื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาได้แล้ว จะมอบหมายให้สานัก /กอง/ส่วน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของแต่ละสานัก /กอง/ส่วน เพื่อส่งให้หน่วยงานที่รั บผิกชอบการ
จัดทาแผนพัฒ นาดาเนินการบูรณาการแผนพัฒนาสามปีจากทุกส านัก /กอง/ส่วนให้ เป็นแผนพัฒ นาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จะเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูล
ห้ว งเวลาใด และจะเก็บข้อมูล จากแหล่ งใด เพื่อเป็นข้อมูล ที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒ นาโครงการ/
กิจกรรมได้ถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อ
สามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค)
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการท้ อ งถิ่ น ประชาคมท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2) การจัดคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อหนึ่งร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลา
สามปี
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่
มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งก าหนดขึ้ น ใหม่ ก็ อ าจก าหนดขึ้ น ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนาไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีหลายแนวทางการพัฒนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นใน
การดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัด
เรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
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วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวมคะแนนและจัดลาดับ หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากการจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะ
ในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อ ทบทวนและยืนยันการ
จัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติได้หรือไม่ จึงแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis)
ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีของสำนัก/กอง/ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หลังจากดาเนินการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว สานัก/กอง/ส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องนาเอายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและข้อมูลดังกล่าวไป
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข องแต่ ล ะส านั ก /กอง/ส่ ว น เพื่ อ ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาดาเนินการบูรณาการเป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ
หลังจากที่ สานัก/กอง/ส่วนต่าง ๆ ส่งแผนยุทธศาสตร์ ของแต่ละสานัก/กอง/ส่วนให้หน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่แต่ละสานัก/กอง/ส่วนส่งมา โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอด
คล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาในช่ว งสามปีมาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลั พธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึ กษารายละเอียดของ กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 กำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
บทนา
ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
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2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการท้องถิน่ ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 8 กำรอนุมัติและกำรประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
2. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประ สาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่ว
กัน ในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอมุ่งหวังที่จะจัดทาแผนการพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพั ฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ทั้งข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผนแต่ละส่วน
3) รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อกาหนดแนวนโยบาย
4) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยการมีส่วนร่วม
คณะทำงำนวำงแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. นางสุวภัทร อุโลก
นายก อบต.ปราสาทเยอ
ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร โยธี
รองนายก อบต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
3. นายสมจิตร พุ่มพันธ์
รองนายก อบต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
4. นายแก่น ศรีเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
5. นายสนั่น สิทธิศร
สมาชิกสภา อบต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
6. นายง่า ทองเลิศ
สมาชิกสภา อบต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ สุนันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายเกาะ โยธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายต๋อย โยธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายธนกร แก้วธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอกรรมการ
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11. ดร.สมควร โมทะจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง กรรมการ
12. นายสะอาด วิเศษสังข์
ผอ.รพ.สต.ปราสาทเยอ
กรรมการ
13. นายปรีชา สาระไทยวีรกุล
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
14. นางทวน กุลขุนทด
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
15. นายธีระศักดิ์ ยอดจักร
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
16. นายนฤทธิ์ กาเมือง
รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต.
กรรมการ/เลขานุการ
17. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ 3 ปี องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. นายนฤทธิ์ กาเมือง
รอง ปลัด อบต. รก.ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ แจ่มใส
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
3. นางสาวสุดาณี จันทพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
4. นายบุญเยี่ยม คาทองหลาง
นิติกร
กรรมการ
5. นางสาวพิไลวรรณ บัวลา
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
6. นายละมุน บุญจูง
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7. นายประเสริฐ เจียงแก้ว
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
8. นางสารวย สายแก้ว
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
9. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสานักงานปลัดฯ
กรรมการ/เลขานุการ
10. นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายอุทัย บัวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผูช้ ่วยเลขานุการ
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. เพื่อให้การพัฒนาตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี
3. เพื่อให้การพัฒนาประสานสอดคล้องกับหน่วยงานอื่น ๆ
4. เพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องตาบลปราสาทเยอ
5. เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
6. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในระยะปานกลาง และเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
7. เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญา และทักษะ
ความสามารถในการจัดทาแผน 3 ปี
-----------------------------
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ส่วนที่ 2
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ
2.1 กำรวำงแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.
2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมือ่ วันที่ 29
มิถุนายน 2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศำสตร์

2557
จำนวน งบประมำณ

2558
งบประมำณ

จำนวน

2559
จำนวน งบประมำณ

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

42 72,942,000.00

28

16,020,000.00

44

21,422,000.00

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ

11

330,000.00

11

330,000.00

11

330,000.00

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

34

5,823,000.00

33

5,813,000.00

33

5,813,000.00

ด้านการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

4

1,810,000.00

3

2,410,000.00

2

510,000.00

ด้านการบริหาร
การจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

14

2,045,000.00

11

675,000.00

11

675,000.00

ด้านตามแผนการ
กระจายอานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของ
รัฐบาล

9

290,000.00

9

1,980,000.00

8

280,000.00

114 83,240,000.00

95

27,228,000.00

109

29,030,000.00

รวม
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2.2 กำรจัดทำงบประมำณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 54 โครงการ งบประมาณ 6,633,020
บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์

โครงกำร
19

งบประมำณตำมข้อบัญญัติ
1,845,000.00

2

40,000.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

22

3,916,020.00

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

0

.00

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7

670,000.00

ด้านตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

4

162,000.00

54

6,633,020.00

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ

รวม

2.3 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 54 โครงการ จานวนเงิน 6,173,796.75 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 54 โครงการ จานวนเงิน 6,173,796.75 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กำรก่อหนี้
โครงกำร
ผูกพัน/
โครงกำร
ลงนำมในสัญญำ
19 1,723,800.00
19

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
1,723,800.00

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2

40,000.00

2

40,000.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

22

3,627,602.35

22

3,627,602.35

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

0

.00

0

.00

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7

620,980.40

7

620,980.40

ด้านตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

4

161,414.00

4

161,414.00

54

6,173,796.75

รวม

54 6,173,796.75
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2.4 ผลกำรดำเนินงำน
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขต
พื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดย
มีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
โครงกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณพ.ศ. 2557) ดังนี้
ยุทธศำตร์ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6-บ.โนนแม๊ะ
100,000

99,000
2 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7-คอกหมูนายบู
100,000

99,000
3 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8-ศาลาประชาคม
100,000

99,000
4 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5-ม.6
100,000

99,000
5 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11-ม.7
100,000

99,000
6 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2-สวนยางพารา
100,000

99,000
7 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4-บ้านตราด
100,000

99,000
8 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1-สายคลองสหกรณ์
100,000

99,500
9 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านพิทักษ์
100,000

99,000
10 ก่อสร้างถนน คสล.ม.3-ม.4
85,000

84,500
11 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ม.1-บ้านเขวา
100,000

97,000
12 ปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง ม.10
100,000

99,000
13 ปรับปรุงถนนดิน ม.2-สวนยางพารา
85,000

84,500
14 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ม.2-ฝายตาเหมา
100,000
ยกเลิก
15 ปรับปรุงถนนดินบ้านเตรี๊ยะ ม.5
75,000
74,000

16 ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7-ม.11
100,000
99,500

17 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8-บ.สลักได
100,000
96,300

18 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11-แยกห้วยขลัง 100,000
99,500

19 ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ปราสาทเยอ
100,000
98,000
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ยุทธศำตร์ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน(จ่ำยขำดเงินสะสม)
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 ก่อสร้างถนน คสล.ม.1-บ.โพนปลัด
100,000

99,000
2 เสริมผิวถนนดินคันทางใหม่ม.2-ม.9
60,000

60,000
3 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2-ไปฝายตาเหมา
100,000

99,500
4 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4-ม.3
99,000

99,000
5 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5-ม.6
100,000

99,000
6 ก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ไปบ้านสวาย
100,000

99,700
7 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7-ม.4
99,000

99,000
8 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8(บ้านคูขาด)
100,000

99,500
9 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ไปฝายตาเหมา
100,000

99,500
10 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11-ไปบ้านคูสี่แจ
100,000

99,500
11 ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ม.1ไปบ้านโนนแก
100,000

99,500
12 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บริเวณถนนเข้าชุมชน
49,000

49,000
บ้านดู่
13 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3-ม.5
100,000

99,500
14 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. ม.3-ม.4
100,000
99,000

15 ซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน คสล. ม.5-ม.6
38,000
38,000

16 ซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บริเวณข้าง
20,000
 20,000
(ศพด.)
17 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8-คลองน้าบ้านดิน
100,000
99,500

แดง
18 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11-หนองตะเคียน
100,000
99,000
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ยุทธศำตร์ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 อบรมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร
20,000

20,000
2 ฝึกอบรมการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ
20,000

20,000
ยุทธศำตร์ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 โครงการงานประเพณีสงกรานต์
100,000

94,755
2 โครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
20,000

20,000
3 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอไพรบึง
4,000

4,000
( วันปิยะมหาราช)
4 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอไพรบึง
10,000

10,000
(ปีใหม่และงานกาชาด จ.ศก)
5 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอไพรบึง
10,000

10,000
(งานดอกลาดวน จ.ศก)
6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
45,000

40,000
สาธารณประโยชน์ให้วัดในตาบล
7 สนับสนุนบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด
3,000

3,000
8 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอไพรบึง
6,000

6,000
(12 สิงหามหาราชินี ฯ)
9 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา
25,000

25,000
10 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอไพรบึง
10,000

10,000
( 5 ธันวาฯ)
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ยุทธศำตร์ 3 กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมด้านการศึกษา
งบประมำณ
ตำมแผน
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

80,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ

30,000

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
70,000

68,330
2 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
25,000

24,600
3 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
537,600

537,600
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ
4 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน
1,572,000

1,500,000
เขตตาบลปราสาทเยอ
5 โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนา
903,420

748,266.35
เด็กเล็กและโรงเรียนตาบลปราสาทเยอ
6 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
49,000

49,000
ปราสาทเยอ
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ทั่วไป
100,000

97,875
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
36,000
36,000
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ที่
1
2
3

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
จัดหาวัสดุกีฬา

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)
150,000
100,000
60,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ

149,210

117,710

46,256

ยุทธศำตร์ 4 กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและ
สิ่งแวดล้อม
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จำ่ ยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
-

ยุทธศำตร์ 5 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)

1
2
3

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน

50,000
200,000
20,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ

48,000

259,700.40

20,000

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร
250,000

237,980
2 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเภอไพรบึง
30,000

30,000
3 โครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธี
20,000

18,500
การอย่างมืออาชีพ
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ส่งเสริมการบริการประชาชนตามมาตรฐาน(pso)

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)

-

-

-

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
-

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)

1

ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

100,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จำ่ ยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
6,800


ยุทธศำตร์ 6 ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่ อปท.และแนวนโยบำยของรัฐบำล
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาการศึกษา

ที่
1

โครงกำร/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษา

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)
72,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
72,000
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 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริมมาตรการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการ
รักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
งบประมำณ
ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
ตำมแผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
(บำท)
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)

1

โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล

60,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
59,414


 แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด

ที่
1
2

โครงกำร/กิจกรรม
สนับสนุน ศตส.จ.ศก
สนับสนุน ศตส. อ.ไพรบึง

งบประมำณ
ตำมแผน
(บำท)
10,000
20,000

ผลกำรดำเนินงำน
งบประมำณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ที่จ่ำยจริง
(บำท)
ดาเนินการ แล้วเสร็จ
10,000

20,000
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ส่วนที่ 3
กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ
3.1 กำรพัฒนำตำมนโยบำยริเริ่มของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางทิศตะวัน ตกตอนใต้เป็นที่
ดอน มีความลาดเอีย งลงมาทางทิศใต้ พื้นที่ส่ วนใหญ่เป็นที่นาการดาเนินชีวิตสภาพความเป็นอยู่เป็นชนบทมี
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมการเพาะปลูก
ข้าว การขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกาหนดนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดารงชีวิตและให้การบริการอื่นและ
กาหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการ
ส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
3.2 ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำที่ผ่ำนมำ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ในแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 2556-2560 และที่กาลัง
ดาเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาสามปีตาบลประจาปี พ.ศ. 2557 ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมา
เน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งในด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้าน
โครงสร้ างพื้น ฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า และท่อระบายน้าและส่ งเสริมพัฒ นาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม
ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
จากผลการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ได้สร้างความเจริญเติบโต
และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผ ลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชน
ภายในท้องถิ่น และการไม่มีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะ
กาหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม
3.3 ผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1. กำรดำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ
1.1 เกษตรกรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
1.2 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น ทอผ้า เลี้ยงไก่ เพาะเห็ดฯ
1.3 ประชาชนมีงานและรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนในการผลิต
1.4 เกษตรกรมีความรู้และความชานาญจากการส่งเสริม สนับสนุน ในการทาการเกษตร
1.5 เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้กับประชาชน
2. กำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สินมากขึ้น
2.2 ลดการเสพยาเสพติดลงในหมู่เยาวชน และในโรงเรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
2.3 เด็กเล็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลทั่วถึง
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2.4 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
3. กำรดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 ถนนสายภายในหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
3.2 ถนนสายระหว่างหมู่บ้านได้สร้างใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม อีกทั้งยังส่งผลให้สุขภาพอนามัยดีด้วย
4. กำรดำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ำ
4.1 ประชาชนมีน้าใช้ในการทาการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
4.2 ขุดลอกแหล่งน้าและฝายกั้นน้า ทาให้กักเก็บน้าสาหรับทาการเกษตรได้มาก
4.3 ประชาชนมีน้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
4.4 ประชาชนได้ใช้น้าจากประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
5. กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข
5.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาร่างกาย และที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
5.2 ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
5.3 ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อมากขึ้น
5.4 ประชาชนมีความรู้ในเรื่องยามากขึ้น
6. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
6.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบการปก
ครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
7. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
7.1 ประชาชนยึดคาสอนของศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
7.2 มีการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
7.3 ประชาชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา ทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
7.4 ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้น
7.5 ประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อ
8. กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ดินและปรับปรุงดินมากขึ้น
8.2 ประชาชนมีความเข้าใจในการที่จะดูแลรักษาแหล่งน้าและพัฒนาแหล่งน้า
8.3 ประชาชนเห็นความสาคัญของป่าไม้ในการดูแลรักษาป่าไม้ และปลูกป่ามากขึ้น
ผลจากการด าเนิ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปราสาทเยอ ได้ ส ร้ า งความ
เจริญก้าวหน้า และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจาก
ประชาชน ภายในท้องถิ่น และการไม่มีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือนร้ อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนาต่อไป
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ควรที่จะกาหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ กันในสัดส่วน
ที่เหมาะสม
3.4 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
ผลวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการ
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน จัดระบบการจัดการน้าสาหรับอุปโค บริโภคให้มีความ
สะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้าตื้นเพิม่ เติม จัดซื้อถังเก็บน้าให้แต่ละหมู่บ้าน
1.2 การคมนาคม ขาดงบประมาณในการดาเนิ นงาน ปั ญ หาถนน เส้ น ทางคมนาคมไม่ส ะดวก
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุม เป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ
1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่ม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ภายในตาบลบางเหรียง
1.4 การระบายน้า การระบายน้าเป็นไปอย่างล่าช้ า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้าไม่ทันท่วงที เกิดน้าท่วมขังในบางพื้นที่ ความต้องการของประชาชน คือ
ก่อสร้างรางระบายน้าหรือท่อระบายน้าในจุดที่มีน้าท่วมขังและน้ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจา
1.5 การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุ มและทั่ว ถึงทุกพื้นที่ภ ายในตาบล เช่ น
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดาเนินการติด ตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการเนื่องจากข้อจากัดด้านระยะทาง การขยายสัญญาณ ฯลฯ ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการใช้
บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
2. ด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่ งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ
2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทางการเกษตรสูง
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน คือ
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ
3. ด้ำนสำธำรณสุข
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุ ขภาพ ขาดสถานที่ออกกาลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและ
ควบคุมปัญหายาเสพติด โรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน
3.2 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง
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4. ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
4.1 ขาดการทาความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นาท้องถิ่น และสมาชิกยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นาท้องถิ่น สมาชิกทาความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น
4.2 ประชาชนยั งไม่กล้ าแสดงออกทางการเมือ ง การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ความต้องการ
ของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ
5. กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
5.1 การศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในศูนย์พัฒนาเด็กตาบลปราสาทเยอ
5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน
5.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทาการเกษตร เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ป้องกันบารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตาบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสานึก
ให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตาบล เพื่อประโยชน์ และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า
6.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสานึกในการ
กาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตด้วย
เทคนิค SWOT
การวิเคราะห์ จุ ดอ่อน จุ ดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้ อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้
ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
3. เป็น หน่ วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุ ด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
4. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้
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5. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ชัดเจน
6. มีเส้นทางการคมนาคมสัญจรสะดวกสบาย
7. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง
8. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
9. สามารถรองรับการขยายตัวของประชาชน
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก
2. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง
3. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / อาชีพเสริม
4. งบประมาณมีจานวนจากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
6. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
7. มีแหล่งน้าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
8. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย
10. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วนเป็นบ้านไม้แออัด
11. ขาดระบบการจัดการด้านผังหมู่บ้าน ผังตาบล
12. เป็นสังคมขาดประสบการณ์การประกอบอาชีพ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้าน
เศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
13. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นเป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
14. ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นาลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง
ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunity = O)
1. จังหวัดศรีสะเกษสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจานวน 2 สาย
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
3. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
5. นโยบายการกระจายอานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ
หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี
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6. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
อุปสรรค (Threat = T)
1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดปัญหาอุทกภัย
3. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ ถูกบุกรุกเป็นจานวนมาก
4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
6. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพิ่มขึ้น
7. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
8. วิกฤติโลกร้อน ทาให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติ
9. สภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
“มุ่งมั่น เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำปรำสำทเยอ”
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดให้มีการบารุงรักษาสาธารณูปโภค ทั้งทางบก และทางน้า
2. จัดให้มีน้าอุปโภคบริโภค ที่สะอาดอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ในด้านการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนยั่งยืน
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน
7. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
8. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น (Goals)
หมายถึง การระบุสภาพการณ์ให้สาเร็จ (ทาเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์) องค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาทเยอ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาถนนภายในตาบล และระหว่างตาบลให้เป็นมาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้า ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และทาการเกษตรอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
4. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมแลประเพณีที่ดีงาม
7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ปลอดจาก
สารพิษ
10. สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเหมาะสม
3.6 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ มียุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนิน
การให้ประสบความสาเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ
จานวน 25 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้า
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2. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน
3. จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4. จานวนการได้รับบริการในด้านสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น การผลิตข้าวกล้อง และยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดศรีสะเกษ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
2. จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. จานวนสถานที่ประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
2. จานวนประชาชนที่ไดรับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
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3. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
1. จานวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จานวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3. จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
5. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. จานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
เป้าหมาย
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เพื่อปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอานาจกาหนดและดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบจากรัฐบาล
1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบาบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
2. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
3. มารดาและทารกได้รับการดูแล
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จานวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
มีจานวนลดลง
5. จานวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3.7 หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา เจตนารมณ์
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก าหนดบทบาทอ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางขึ้นไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการบริหารและการตรวจสอบการบริหารจัดการของท้องถิ่นโดยยึดหลัก “กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส
และมีส่วนร่วมของประชำคม ”
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- 2559)
มีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกาหนดไว้
ว่าคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกั น ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
หลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. พัฒนำตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
2. ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
3. พัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้ำหมำย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บน
รากฐาน การพั ฒ นาของสั ง คมไทย อยู่ บ นกรอบแนวคิ ด ของการพั ฒ นาบนหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึ กแผ่นของคนไทยในชาติ ครอบครัวมีความสุข
และเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
และความสามาในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็น
ระบบ และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 กาหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำม
เสมอภำคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง
ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป
โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย (2)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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มั่นคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ (5) ยุทธศาสตร์
การสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงในภู มิ ภ าค และ (6) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชน
โอกาสให้ ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่ นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมติให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปั ญญา มี จิ ตส านึ กวั ฒ นธรรมที่ ดีงามและรู้ คุณค่าความเป็นไทย มีโ อกาสและสามารถเรียนรู้ต ลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาไทยให้ ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลาย
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็น
ฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพี ยงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเขื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในถูมิภาค โดยกาหนดให้
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น ฐานการผลิ ต พื ช อาหารและพื ช พลั ง งานทดแทนของประเทศ ฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ อารยธรรม
ขอม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
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(6) ยุ ทธศาสตร์ การาจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ
3.8 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศ
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” และขับเคลื่ อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุ กภาคส่ วน ทุกระดับ ยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่าง บูรณาการ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้น
การเสริม สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค จาเป็นต้องสร้างความ
พร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลั ง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 จึงเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุก
ภาคส่ว นได้รั บการเสริมพลังให้ส ามารถมีส่ว นร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่
โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปั ญญา สร้ างความมั่น คงด้านอาหารและพลั งงาน ปรับโครงสร้างการผลิ ตและการบริ โ ภคให้ เ ป็นมิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
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3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้ำหมำย
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่ มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิ ทธิภ าพการลดการปล่ อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ สั ดส่ ว นมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4. คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒ นาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 จึงจาเป็นต้องกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่
กับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อกาเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึง
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ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สินอย่าง
เท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
สังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสัตว์น้า รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และ
พลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเอง
ได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง
4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและ
ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐาน
ของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร
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และสร้างมูล ค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการผลิ ตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆทางเศรษฐกิจ และบริหาร
จัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมี
คุณภาพ
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒ นาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศอย่ า งสร้ า งสรรค์ เ ตรี ย มความพร้ อ มประเทศไทยในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ให้
ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการขนส่งคนและ
สินค้าเพื่อลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
6. ยุท ธศำสตร์ กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มอย่ำ งยั่ ง ยืน มุ่ ง บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3.9 วิสัยทัศน์ คสช. ได้กำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 คือสังคม

จะต้องอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สำหรับยุทธศำสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
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3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดย
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3.10 แผนพัฒนำจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“เมืองน่ าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิ ศด้านกีฬา นาสิ นค้าเกษตร
มาตรฐานและปลอดภัยสู่ครัวโลก”
พันธกิจ
1) สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
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4) ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5) บูร ณาการการทางานของหน่ว ยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้ำประสงค์จังหวัด
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2) มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น
4) ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ (ตำมประเด็นยุทธศำสตร์)
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
6. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
9. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
10. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ
ตัวชี้วัด
1. จานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จานวนแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
6. ร้อยละของจานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
8. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองตราจังหวัดศรีสะเกษจากผู้ยื่นขอรับเครื่องหมาย
รับรอง
9. ร้อยละของจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ต่อ
จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยื่นขอคารับรอง
10. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตการเกษตรที่สาคัญต่อจานวน
แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรกรด้านประมงและปศุสัตว์ที่ยื่นคาขอ
ใบรับรอง
12. ร้อยละของจานวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP
13. จานวนกลุ่ม
14. ร้อยละของจานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อจานวนผู้ประกอบการที่ลง
ทะเบียน OTOP
15. ร้อยละของจานวนผู้ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อจานวนผู้
ประกอบการด้านบริการท่องเที่ยว
16. ร้อยละของผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น
17. จานวนผู้ประกอบการและผู้สนใจได้รับการพัฒนาความรู้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
18. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย ,สายอาชีพ
19. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน
20. อัตราการป่วยเฉลี่ยของประชาชน (เป้าหมายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี/คน)
21. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน (84 ต่อแสนประชากร) (ต่ากว่าค่ามัธยฐาน 15 ปี)
22. ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 0.13)
23. ร้อยละของครูการศึกษานอกระบบที่ได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์
24. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก
25. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม
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26. จานวนเด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
27. จานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
28. จานวนประชาชนที่ได้รับการอบรมแนวคิดการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
29. ร้อยละของผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
30. จานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหน่วยงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข
และแรงงาน
31. จานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
32. จานวนนักกีฬาของจังหวัดที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
33. ลาดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ
34. จานวนสถานศึกษาที่มีอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น
35. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
36. จานวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ไร่)
37. ร้อยละพื้นที่สีเขียว ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเพิ่มสูงขึ้น
38. จานวนฝาย/แก้มลิงที่เพิ่มขึ้น
39. ร้อยละของที่ดินเสื่อมสภาพได้รับการปรับปรุง
40. จานวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กาหนด
41. จานวนสะพานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กาหนด
42. ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน
43. ร้อยละของจานวนคดีที่ลดลง
44. จานวนครั้งที่เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
45. จานวนหมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่พลเมืองไทย
46. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ
47. ร้อยละของจานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับความช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอกระบบ
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
5. เพิม่ โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
6. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
8. สร้างค่านิยมจิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
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9. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ
10. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
11. ส่งเสริมความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
12. การบูรณาการการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน อย่างองค์รวม
13. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ
14. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
15. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
17. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
19. การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
20. การป้องกันภัยพิบัติและการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน
21. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
22. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3.11 นโยบำยกำรพัฒนำอำเภอ
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด
3.12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
“ ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “
พันธกิจ
1. พัฒนาคนให้มีคณ
ุ ภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริหารและการ
ท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครื่องข่ายการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 18 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
1.1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
1.3 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชน มีสุขภาวะทีดี
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และ
สมุนไพร
1.5 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อการออกกาลังกาย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ 4 แนวทำง
ดังนี้

2.1 พัฒ นาและสนั บ สนุ นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้ บริการขนส่ ง
มวลชน
2.2 พัฒ นาเพิ่มประสิทธิภ าพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้ มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบส่วนร่วม
2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกำรแข่นขัน ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ
4 แนวทำง ดังนี้
3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ 5 แนวทำง ดังนี้
4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4.4 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
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5.4 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น
1. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
1.1 จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี มี ม าตรฐาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นศึ ก ษาอบรมให้ แ ก่ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท
เยอ อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มาก
ที่สุด
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการทางานฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ โครงการประชาธิปไตย
ในระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ส่งเสริม
การทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในตาบล และหน่วยงานภาครัฐอย่างสมานฉันท์ ไม่
แตกแยก เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทางานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและหน่วยงานทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็น
โทษกับ เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่น ๆ โดยสนับสนุนให้มีการทางานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ตลอดจนภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม และคุณภำพชีวิต
2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทากิจกรรมของชุมชนทุก
ชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน
2.2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนา
ชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมื องน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความสามัคคีระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
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3.นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ ส่งเสริม
ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลปราสาทเยอมีความพร้อมทาง อารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทเยอ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ
สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจในความ
เป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวัน 5 ธันวามหาราช วัน 12
สิงหามหาราชินี วันปิยะมหาราช วันประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประจาปี ประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น
3.4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในหมู่บ้านหรือชุมชน
อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างกลุ่มพลังมวลชน
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
4.นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข
4.1 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เป็นการป้องกันโรค ป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค และการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย ของประชาชน โดยพัฒนาระบบการบริหารงานกองทุนหลั กประกันสุขภาพโดยมีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล สนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการดาเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่าง
ทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัย ทุกชุมชน ควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็น
อันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
5.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
5.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อ
สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความอบอุ่น และสร้างรั้วเพื่อป้องกันความ
ยากจนให้กับครอบครัวของประชาชนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง
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6. นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 ปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง เช่น ถนน ทางระบายน้า ไฟฟ้า
สาธารณะ
6.2 กาหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาน้า
ท่วม ถือเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและกาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วมใน เขตตาบล ให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหา จึงได้กาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ขุดลอก ลาห้วย หนองน้า ลอกท่อและหรือจัดสร้างทางระบายน้าทุกหมู่บ้าน ชุมชนเปิดทางไหลของ
น้าระบายลงสู่คลองธรรมชาติและเส้นทางระบายน้าในธรรมชาติ ทางเดินน้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
2. สารวจวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
3. ตรวจสอบจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่น้าท่วมซ้าซาก เพื่อวางแผนในการป้องกันน้าท่วมและการระบายน้าให้
มีประสิทธิภาพ
4. เตรียมความพร้อมด้านกาลังคนที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิด ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด
5. เพิ่มช่องทางในการระบายน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้าได้อย่างรวดเร็วหากปริมาณน้าเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม
7.นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
7.1 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนา
ขยะมาใช้ใหม่
7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อ
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
จัดทาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการ ช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์
จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทาโครงการ และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะ
โลกร้อน
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

1
*

โครงกำร/กิจกรรม

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางอ่อนทา บริสุทธิ์-บ้าน
ผรส.นายรินทร์ แก้วเกิดม.2
2 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ม.2 สายบ้าน
นายคากอง โยธี-ตาเหมา
3 ก่อสร้างถนน คสล.หลัง
ศาลาสร้างใหม่ บ้านเตรี๊ยะ
ม.5
4 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
** บ้านนางสุบิน สุภาพันธ์
บ้านกันตรุม ม.6-บ้านสวาย

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000 -

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

200,000

-

200,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขยายผิวจราจร คสล.ข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

100,000

-

-

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

300,000

-

-

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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ผ.01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตของโครงกำร)
2559
2560
(บำท)
(บำท)
5 ปรับปรุงถนนดินสายนานาย เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
64,000 * แพง สายแก้ว-สวนยางนาย ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 200 เมตร
ประยูร ขันทอง ม.7
6 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
136,500 *** นายทรงจิตร โพธิสาร-สาม ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 700 เมตร
แยกคลองน้า ม.7
7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
130,000 * ศาลาประชาคม ม.8
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 150 เมตร
8 โครงการวางท่อระบายน้า
** ภายในหมู่บ้าน บ้านคูสี่แจ
เหนือ ม.8

เพื่อระบายน้าออกจาก
หมู่บ้าน

วางท่อขนาด 0.30 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

150,000

-

150,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ไม่มีน้าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

-

1 สาย

-

1 สาย

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

9

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการเปิดทางสาธารณะ
ใหม่ภายในตาบลปราสาท
เยอ
10 โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิดน้าและเสริมคันดิน ม.5
บริเวณห้วยชลัง
11 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ทางสาธารณประโยชน์เดิม
ม.3 (ขึ้นรูปถนนใหม่)
12 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบ้านหนองพัง ม.4 – ไป
บ้านคูสี่แจ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
และกักเก็บน้าไว้ทา
การเกษตร
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประตูเปิด-ปิดระบายน้า

100,000

-

-

-

1 สาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.80 เมตร
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3
เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.80 เมตร

200,000

-

200,000

-

1 สาย

100,000

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000 100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
*** ม.11 สายบ้านนายสอน ทางโค้งถนน เส้น 2111
(ขึ้นรูปทางใหม่)
14 โครงการเสริม/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง เส้น 2111
ม.2 -บ้านระหาร
15 โครงการปรับปรุงขยายถนน
*** ดินนาพ่อสา–นานายบู ม.8

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

1 สาย

กองช่าง

100,000

-

1 สาย

200,000

-

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขยายผิวจราจรกว้าง 1 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

100,000

-

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านประอาง ม.3 ซอยบ้าน
นายกรกฎ พวงเพชร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร

200,000

-

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

45
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
น้าไม่ท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย
เบาะ ประถมภาส ม.8

เพือ่ ให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 100 เมตร

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในตาบลปราสาทเยอ ม.1-ม.
11
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านในตาบลปราสาท
เยอ ม.1 - ม.11
20 ก่อสร้างถนนดิน(ถนนใหม่) ม.2
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ร้านรับ
ซื้อของเก่า

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

1,100,000

-

-

-

11 สาย

เพื่อป้องกันน้าท่วม

รางระบายน้า รูปตัว V

500,000

-

-

-

5 สาย

-

240,000

-

1 สาย

กองช่าง

กองช่าง

ยาว 500 เมตร
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3

-

เมตร ยาว 1,000 เมตร

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

21 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
(บล็อกคอนเวิร์ด) บ้านกัน
ตรุม ม.6
22 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
* (บล็อกคอนเวิร์ด )บ้านประ
อาง ม.3
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านพิทักษ์ ม.9 –
ถนนลาดยาง เส้น 2111
24 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน ม.1 สายคลองสหกรณ์
ฝั่งตะวันออก-บ้านเขวา

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
850,000
850,000

2561
(บำท)
850,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบ 5 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร
แบบ 3 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร
จานวน 2 จุด
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 900 เมตร

510,000

-

510,000

510,000

1 แห่ง

975,000

-

975,000

975,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขยายผิวจราจร ข้างละ
1.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร

100,000

-

-

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

25 โครงการก่อสร้างท่อลอด
** เหลี่ยม ร.พ.ช. 3 จุด บ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม. 2
26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้าน ม.4 สายรอบหนองน้า
สาธารณประโยชน์
27 โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.ข้ามห้วยทา บริเวณ
ฝายตาเหมา ม.1
28 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
น้า ภายในหมู่บ้าน บ้านประ
อางเหนือ ม.11

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตามแบบโยธาธิการกาหนด

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
510,000
510,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2 แห่ง

ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

260,000

-

260,000

-

1 สาย

ตามแบบโยธาธิการกาหนด

42,000,000

-

42,000,000

42,000,000

1 แห่ง

รางระบายน้า รูปตัว V ยาว
300 เมตร/วางท่อระบาย
น้า ขนาด 0.30 เมตร

75,000

-

75,000

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง/
หินคลุก ม.3 สายนานาย
สิงห์-นานายจักร ศรีมะณี
30 โครงการก่อสร้างถนนดิน(ขึ้น
รูปถนนใหม่) ม.1 จากคลอง
สหกรณ์-ไปห้วยทา
31 โครงการขยายผิวจราจรถนน
คสล. ม.5 สายกลางหมู่บ้านถนนลาดยาง
32 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
น้า ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปราสาทเยอ ม.1

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 1,000 เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
110,000 -

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 1,000 เมตร

110,000

-

-

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร ขยายผิวจราจร คสล.ข้างละ
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
0.50 เมตร ยาว 2,000
เมตร
เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.30
เมตร ยาว 500 เมตร/ราง
ระบายน้ารูปตัว วี

500,000

-

500,000

-

1 สาย

125,000

-

-

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

49
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

33 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน บ้านคูสี่
แจเหนือ ม.8
34 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
** น้าภายในหมู่บ้าน บ้านคูสี่
แจ ม.7
35 ก่อสร้างถนนดิน ม.11 สาย
แยกหนองระหาร

เพื่อระบายน้าออกจาก
หมู่บ้าน

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วางท่อขนาด 0.30 เมตร
ยาว 1,200 เมตร /ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
วางท่อขนาด 0.30 เมตร
ยาว 1,200 เมตร /ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,200 เมตร

36 ก่อสร้างถนนดิน ม.1 เส้น
นานายตอน-นานายรัตน์
โยธี

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,600 เมตร

เพื่อระบายน้าออกจาก
หมู่บ้าน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
150,000
150,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

150,000

-

150,000

-

1 สาย

ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

200,000

-

200,000

-

1 สาย

กองช่าง

200,000

-

200,000

-

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

50
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

37 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
(บล็อกคอนเวิร์ด) ม.1
พร้อมแนวกั้นน้า
38 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม.2
39 ก่อสร้างราง/วางท่อระบาย
น้า ม.3 ด้านทิศตะวันตก
หนองคูณ
40 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ปราสาทเยอ ม.1-บ้านโพน
ปลัด

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อระบายน้าออกจาก
หมู่บ้าน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ขนาด 2 ช่องๆละ
2.10*2.10 พร้อมแนวกั้น

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
340,000
340,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

200,000

-

200,000

200,000

1 สาย

เพื่อระบายน้าออกจาก
หมู่บ้าน

วางท่อขนาด 0.30 เมตร
ยาว 1,200 เมตร /ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
รางระบายน้ารูปตัว วี ยาว
500 เมตร

125,000

-

125,000

125,000

1 แห่ง

ไม่เกิดน้าท่วมขังในฤดู
ฝน

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

975,000

-

975,000

975,000

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

51
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

41 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 –
ฝายตาเหมา
42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านเตรี๊ยะ ม.5-บ้านกัน
ตรุม ม.6
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านคูสี่แจ ม.7-บ้าน
หนองพัง ม.4
44 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านปราสาทเยอ ม.1 –
บ้านเขวา ต.สุขสวัสดิ์

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,400,000
2,400,000 2,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 2,200 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 3,000 เมตร

3,300,000

-

3,300,000

3,300,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 2,200 เมตร

2,400,000

-

2,400,000

2,400,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 2,500 เมตร

2,200,000

-

2,200,000

2,200,000

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

52
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

45 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านหนองพัง ม.4 – บ้าน
ดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านกันตรุม ม.6 –
บ้านสวาย ต.ไพรบึง
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านประอางเหนือ
ม.11-บ้านคูสี่แจ ม.7
48 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านคูสี่แจเหนือ ม.8 – บ้าน
ดินแดง ต.ดินแดง

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
3,300,000
3,300,000 3,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 3,000 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,600,000

-

2,600,000

2,600,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 2,200 เมตร

2,400,000

-

2,400,000

2,400,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 2,300 เมตร

2,200,000

-

2,200,000

2,200,000

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

53
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

49 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านหนองพัง ม.4 – บ้าน
ดองดึง ต.ดินแดง
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านพิทักษ์ ม.9 จากถนน
เส้น 2111 - ฝายตาเหมา
51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านปราสาทเยอ ม.1คลองสหกรณ์
52 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านคูสี่แจเหนือ ม.8 – บ้าน
สลักได ต.สุขสวัสดิ์

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000
2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5เมตร
ยาว 1,000 เมตร

1 สาย

กองช่าง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 3,000 เมตร

3,300,000

-

3,300,000

3,300,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,400 เมตร

1,200,000

-

1,200,000

1,200,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

1,300,000

-

1,300,000

1,300,000

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

54
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

53 โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมลงดินลูกรัง บ้านคูสี่
แจ ม.7 – บ้านหนองพัง
54 โครงการปรับปรุงถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก ม.8 สาย
ทิศใต้โคกคูขาด
55 โครงการปรับปรุงถนนลงดิน
ลูกรัง บ้านคูสี่แจ ม.7 แยกที่
นานายสา โยธี ไปทิศ
ตะวันตกหมูบ่ ้าน
56 โครงการปรับปรุงถนนลงดิน
ลูกรัง บ้านคูสี่แจ ม.7 ด้าน
ทิศตะวันออกโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
225,000
225,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 2,500 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

200,000

-

200,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,100 เมตร

99,000

-

-

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 900 เมตร

108,000

-

-

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

55
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

57 ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกรอบ
* หนองคูณ บ้านปราสาทเยอ
ม.1
58 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
แม่สุนีย์ สายแก้ว-บ้านนาย
อานนท์ สาสูตร ม.7
59 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
หนองสระบัว บ้านประอาง
ม.3
60 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองพัง ม.4 – บ้านตราด
ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
-

เพื่อใช้กั้นเป็นแนวเขตที่
สาธารณะ

ขนาดยาว 1,000 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

100,000

-

100,000

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร

100,000

-

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,200 เมตร

400,000

-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรรู้ถึงแนวเขตที่
สาธารณะที่ชัดเจน

กองช่าง

-

1 สาย

กองช่าง

-

-

1 สาย

400,000

-

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

56
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

61 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้า ม.7 บริเวณสอง
ฝั่งถนนเป็นรางรูปตัว วี
62 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังถนน
ภายในหมู่บ้าน ม.8
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
** บ้านหนองพัง ม.4 – เส้นไป
บ้านประอาง ม.3
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านประอาง ม.3 – เส้น
บ้านประอางน้อย-หนอง
สระภู

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
250,000
225,000

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

เพื่อแก้ไขปัญหารน้าท่วม
ให้ราษฎรมีการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 50 เมตร

130,000

-

130,000

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 80 เมตร

130,000

-

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 120 เมตร

150,000

-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

-

2 สาย

กองช่าง

130,000

-

1 สาย

150,000

-

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

57
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

65 โครงการก่อสร้างราง/วางท่อ
** ระบายน้า ภายในหมู่บ้าน
ม.9
66 โครงการก่อสร้างราง/วางท่อ
* ระบายน้า ภายในหมู่บ้าน
ม.4
67 โครงการวางท่อระบายน้า
*** จากนานายณรงค์ เสมศรี –
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ม.4
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองพัง ม.4 เส้นบ้าน
นางวิก เสมศรี-บ้านนางสมร
เสมศรี

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 500 เมตร/ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 500 เมตร /ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 500 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

-

100,000

-

1 สาย

ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

-

100,000

-

1 สาย

ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

100,000

-

100,000

-

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

58
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

69 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
** ถนน คสล. เส้นบ้านนาง
ทิวาพร-นายสุภาส ม.10
70 โครงการปรับปรุงถนนดิน
*** ลูกรังจากคลองบ้าน ด.ต.
วิชัย-นานายสุธี ม.10
71 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง จากคลองปราสาท
เยอ-บ้านโพนปลัด ม.10
72 ก่อสร้างถนนดิน(ขึ้นรูปใหม่)
* สายหนองตะเคียน - นา
นายสุวิช พิจารณ์ ม.11

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,000 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 900 เมตร

100,000

-

-

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

59
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

73 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง สายบ้านนางทองบ่อนานายลา ประอาง ม.11
74 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศ
ตะวันตกจากนานางทอง
จันทร์-บ้านนางอิ๋ม ม.11
75 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้านประอาง
เหนือ ม.11
76 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านประอาง ม.3 ไปถนน
เชื่อมบ้านเตรีย๊ ะ ม.5

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆและ
ดาเนินการด้านอื่นๆ
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,000 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ดาเนินการด้านอื่นๆ
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดลาน คสล.กว้าง 20
เมตร ยาว 30 เมตร

-

-

200,000

-

1 แห่ง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

180,000

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

60
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

77 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้านประอาง
ม.3
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนเส้น 2111-วัดบ้าน
ปราสาทเยอเหนือ ม.1
79 โครงการก่อสร้างราง/วาง
ท่อระบายน้า รอบหมู่บ้าน
บ้านเตรีย๊ ะ ม.5
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านคูสี่แจ ม.7-สายบ้าน
นายทรงจิตร-คลองส่งน้า

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
200,000
-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรมีสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆและ
ดาเนินการด้านอื่นๆ
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ไม่มีปญ
ั หาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ดาเนินการด้านอื่นๆ
เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดลาน คสล.กว้าง 20
เมตร ยาว 30 เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

4,000,000

-

4,000,000

-

1 สาย

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 2,000 เมตร /ราง
ระบายน้ารูปตัว วี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

200,000

-

1 สาย

350,000

-

350,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

61
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

81 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
(บล็อกคอนเวิร์ด) บ้าน
หนองพัง ม.4
82 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
(บล็อกคอนเวิร์ด) บ้านประ
อางเหนือ ม.11
83 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
* (บล็อกคอนเวิร์ด)บ้านเตรีย๊ ะ
ม.5
84 ก่อสร้างสะพานลอดเหลีย่ ม
(บล็อกคอนเวิร์ด)คลอง ม.2ม.9

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
แบบ 5 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
850,000
850,000

2561
(บำท)
850,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก
ป้องกันการกัดเซาะของ
น้าและสามารถสัญจร
ไป-มาสะดวก

กองช่าง

แบบ 3 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร
จานวน 2 จุด
แบบ 3 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร

510,000

-

510,000

510,000

1 แห่ง

500,000

-

500,000

500,000

1 แห่ง

แบบ 3 ช่องๆละ
2.10*2.10*5 เมตร

500,000

-

500,000

500,000

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

62
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนเส้น 2111-บ้าน
ปราสาทเยอตะวันตก ม.10
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากถนนเส้น 2111-บ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม.2
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ไปที่พักสงฆ์และไปทางทิศ
ใต้ ม.8
88 โครงการก่อสร้างถนนดิน
(ขึ้นรูปถนนใหม่) ทิศ
ตะวันตกหมูบ่ ้าน ม.8

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000
2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ทีส่ ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

100,000

-

100,000

100,000

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,000 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

63
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
160,000
-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนดิน ม.6 บริเวณ
สะพานเชื่อมบ้านกันตรุมเหนือ
ไปรอบห้วยทา-ศาลปู่ตา
90 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสี่แจ
ม.7 – บ้านประอางเหนือ ม.11

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 800 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2–บ้าน
พิทักษ์ ม.9
92 โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่
พร้อมลงดินลูกรัง ม.5 สายทิศ
ใต้หมู่บ้าน – บ้านสวาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 50 เมตร

130,000

-

130,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

64
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

93 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ปราสาทเยอ ม.1-บ้านปราสาท
เยอใต้ ม.2
94 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านประ
อางเหนือ ม.11 – คลองส่งน้า
ลาห้วยชลัง
95 โครงการก่อสร้างถนนดินคลอง
สหกรณ์ – บ้านเขวา (ต่อจาก
จุดเดิม)
96 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรเดิม ภายในหมู่บ้าน บ้าน
คูสี่แจ ม.7

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
110,000
-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 880 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,000,000

-

-

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว 500
เมตร
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

140,000

-

-

-

1 สาย

-

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

65
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ
ที่

97

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบ้านปราสาทเยอใต้
ม.2 – บ้านพิทักษ์
98 โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบ้านปราสาทเยอ ม.1
– ห้วยทา
99 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
ปราสาทเยอตะวันตก ม.10 หนองทุ่ง
100 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ดินบ้านกันตรุม ม.6

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
99,000
99,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 สาย

ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ราษฎรมีการสัญจรขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,100 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 770 เมตร

69,000

-

69,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 1,100 เมตร

100,000

-

100,000

-

1 สาย

เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจร
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ยาว 850 เมตร

127,000

-

127,000

-

1 สาย

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

66
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
1

2

3

4

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน/ตาบล ม.1-ม.11
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน
ในตาบลปราสาทเยอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
ครัวเรือนในตาบลปราสาท
เยอ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านปราสาทเยอ
ม.1

ผ.01

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,100,000
1,100,000 1,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 1-หมู่ 11

เพื่อให้มีแสงสว่าง และลด
อุบัติเหตุตามทางร่วมทาง
แยก
เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใน
ครัวเรือนใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าแสงสว่าง
หมู่ 1-หมู่ 11

100,000

-

100,000

100,000

11 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ไฟฟ้าในครัวเรือน

200,000

-

200,000

200,000

11 หมู่บ้าน ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน

กองช่าง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 1

350,000

-

-

-

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

11 สาย

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

กองช่าง

67
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
5

6

7

8

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านปราสาทเยอ
ใต้ ม.2
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านประอาง ม.3

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 2

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 3

300,000

-

300,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองพัง
ม.4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านเตรี๊ยะ ม.5

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 4

800,000

-

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 5

400,000

-

ผ.01

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

-

1 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

800,000

-

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

400,000

-

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

68
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
9

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านกันตรุม ม.6 การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 6

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านคูสี่แจ ม.7 การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 7

2,000,000

-

2,000,000

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านคูสี่แจเหนือ
ม.8
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
*** การเกษตรบ้านพิทักษ์ ม.9

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 8

200,000

-

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 9

2,000,000

-

ผ.01

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

-

1 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

200,000

-

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

2,000,000

-

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

69
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
* การเกษตรบ้านปราสาทเยอ
ตะวันตก ม.10
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
** การเกษตรบ้านประอาง
เหนือ ม.11
15 โครงการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะประจาหมู่บ้าน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
500,000
500,000

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บำท)
-

เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 10

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
หมู่ 11

800,000

-

800,000

-

เพื่อให้มีแสงสว่าง และลด
อุบัติเหตุตามทางร่วมทาง
แยก

ไฟฟ้าแสงสว่าง
ม.1-ม.11

100,000

-

100,000

100,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

2 สาย

ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

11 หมู่บ้าน ราษฎรมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

70
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำงขยำยเขตกำรบริกำรประปำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.1
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.3
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม.4
โครงการย้ายหอประปา
หมู่บ้าน ม.10
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่ ้านภายใน
ตาบลปราสาทเยอ
ก่อสร้างระบบประปาขนาด
กลาง ภายในสานักงาน

2
3
4
5

6

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค

ตามแบบกรมทรัพยากรน้าฯ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

ตามแบบกรมทรัพยากรน้าฯ

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

1 แห่ง

ตามแบบกรมทรัพยากรน้าฯ

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

1 แห่ง

หอประปาหมู่บ้าน

200,000

-

200,000

200,000

1 แห่ง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

500,000

-

500,000

500,000

5 แห่ง

เพื่อให้สานักงานได้มีน้าใช้
อุปโภค-บริโภค

ตามแบบกรมทรัพยากรน้าฯ

500,000

-

500,000

-

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ราษฎรมีน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ราษฎรมีน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ราษฎรมีน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ราษฎรมีน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
ราษฎรมีน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ

กองช่าง

สานักงานมีน้าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภคเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

71
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรบริกำรสำธำรณะ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการออกหน่วยบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

2

โครงการก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะสาหรับบริการ
ประชาชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อบริการจัดเก็บภาษี
- เพื่อจ่ายเบี้ยผูส้ ูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- ให้บริการอื่นๆ
เพื่อให้มีห้องน้าเพียงพอต่อ
การให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการและ
ผู้รับบริการได้ใช้ห้องน้าที่
ถูกสุขลักษณะ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ม.1-ม.11 ตาบลปราสาท
เยอ

ห้องน้าสาหรับบริการ
ประชาชนในที่ทาการ
อบต.ปราสาทเยอ

2559
(บำท)
30,000

500,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
(บำท)
30,000

-

500,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงและสะดวก
รวดเร็ว

สานักงาน
ปลัดฯ

-

1 แห่ง

มีห้องน้าเพียงพอต่อการ
ให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการและผุร้ ับ
บริการได้ใช้ห้องน้าที่ถูก
สุขลักษณะ

สานักงาน
ปลัดฯ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

72
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
1. ยุทธศำสตร์ โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรบริกำรสำธำรณะ
ที่

3

4

5

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้มีที่จอดรถเพียงพอ
สาหรับบริการประชาชน
ต่อการให้บริการ
ประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
มาติดต่อราชการ
โครงการถมที่บริเวณที่ทา
-เพื่อรองรับการก่อสร้าง
การ อบต.ปราสาทเยอ
อาคารสถานที่ของ อบต.
ปราสาทเยอ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในสานักงาน

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆและ
ดาเนินการด้านอื่นๆ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
(บำท)
300,000

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

มีที่จอดรถเพียงพอต่อ
การให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกสบายในการมา
ติดต่อราชการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการก่อสร้าง
อาคารสถานที่ของ อบต.
ปราสาทเยอ
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆและดาเนินการ
ด้านอื่นๆ

สานักงาน
ปลัดฯ

อบต.ปราสาทเยอ

2559
(บำท)
300,000

อบต.ปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

-

1 แห่ง

ขนาดลาน คสล.กว้าง 20
เมตร ยาว 30 เมตร

200,000

-

-

-

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

73
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3
2. ยุทธศำสตร์ด้ำน เศรษฐกิจ
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตของโครงกำร)
2559
2560
(บำท)
(บำท)
1 โครงการสนับสนุนไถกลบ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และ
พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ
100,000 100,000
ตอซังในตาบลปราสาทเยอ ได้ประโยชน์จากการไถ
จานวน 11 หมู่บ้าน
กลบตอซัง
2 โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช/ ราษฎรมีอาชีพเสริม
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
100,000 100,000
พันธุ์สัตว์ภายในตาบล
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และ ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
60,000 60,000
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4

5

โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพฯลฯใน
ท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพฯ

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
และหารายได้จากอาชีพ
เสริม
เพื่อให้เกษตรกรได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้คงอยู่
สืบไป

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ

100,000

1 ครั้ง/ปี

40,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรมีความรู้และได้
ประโยชน์จากการไถ
กลบตอซัง
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรนาความรูม้ าใช้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
เกษตรกรได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้ดารงอยู่
สืบไป

สานักงาน
ปลัดฯ

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

40,000

-

40,000

-

1 ครั้ง

ราษฎรในหมู่บ้าน

5,000

-

-

-

1 ครั้ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

74
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3
2. ยุทธศำสตร์ด้ำน เศรษฐกิจ
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์
ที่

6

7

8

9

โครงกำร/กิจกรรม

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับตาบล
จัดหาตลาดเพื่อรองรับสินค้า
ทางการเกษตรในตาบล
ปราสาทเยอ
โครงการส่งเสริมการทาปุย๋
เกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน
เพื่อส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าทางการเกษตรของ
ราษฎร
เพื่อให้เกษตรกรในตาบล
จัดการเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
หน้าดินและบารุงดิน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ

100,000

-

พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

50,000

พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

50,000

พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ

100,000

100,000

1 แห่ง

ประชาชนในตาบลมี
ความรู้ เกี่ยวกับการทา
การเกษตรมากขึ้น
ราษฎรมีตลาดรองรับ
สินค้าทางการเกษตร

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

เกษตรกรในตาบลจัด
การเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกษตรกรได้อนุรักษ์หน้า
ดินและบารุงดิน

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

75
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3
2. ยุทธศำสตร์ด้ำน เศรษฐกิจ
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงและเพิ่มทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มสตรี
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
1

2
3
4

5

โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพด้าน
หัตถกรรมและอื่นๆฯลฯ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ภายในตาบลปราสาทเยอ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลปราสาทเยอ
โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว
หอมมะลิ 105
อุดหนุนกลุ่มสตรีประจา
ตาบล

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
40,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพต่างๆและมี
รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีรายได้เสริม
และมีกองทุนหมุนเวียน
ราษฎรมีเมล็ดพันธ์ข้าว
และลดค่าใช้จ่าย

สานักงาน
ปลัดฯ

ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และชุมชนเข้มแข็ง

สานักงาน
ปลัดฯ

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
เกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม
และมีกองทุนหมุนเวียน
เพื่อให้เกษตรกรในตาบลมี
เมล็ดพันธ์ข้าวและลด
ค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพภายในตาบล

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

กองทุนตาบลปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

กลุ่มสตรีตาบลปราสาทเยอ

50,000

50,000

-

50,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

76
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3
2. ยุทธศำสตร์ด้ำน เศรษฐกิจ
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงและเพิ่มทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มสตรี
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
6

ผ.01

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

10,000

-

10,000

10,000

1 ครั้ง/ปี

เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับ
การกาจัดศัตรูพืช
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
สัตว์
ราษฎรตระหนักถึงการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันโรคสัตว์

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
เกษตรกร
เกี่ยวกับการกาจัดศัตรูพืช
ตาบลปราสาทเยอ
เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์

สนับสนุนโครงการตาม
แนวทางพระราชดาริ

เพื่อให้ราษฎรตระหนักถึง
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง

อบต.ปราสาทเยอ/สนับสนุน
อาเภอไพรบึง

10,000

-

10,000

10,000

1 ครั้ง/ปี

โครงการปรับปรุงระบบและ
และพัฒนาการผลิตของ
กลุ่มทอผ้า ม.1
10 สงเคราะห์และฝึกอาชีพแก่
ครอบครัวผู้ยากไร้

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มทอผ้า ม.1

100,000

-

100,000

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และชุมชนเข้มแข็ง

สานักงาน
ปลัดฯ

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรที่
ยากไร้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้ยากไร้ตาบลปราสาทเยอ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และชุมชนเข้มแข็ง

สานักงาน
ปลัดฯ

7

8

9

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

77
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3
2. ยุทธศำสตร์ด้ำน เศรษฐกิจ
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงและเพิ่มทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มสตรี
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
11 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงไก่พนั ธ์ไข่
12 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพท่อผ้าไหม
13 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเย็บผ้า
14 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดฯ
15 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงปลา
16 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงโค-กระบือ

ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร
ราษฎรมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้แก่ราษฎร

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น
ราษฎรมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิม่ มากยิ่งขึ้น

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

ราษฎร/กลุม่ อาชีพทอผ้าใน
ตาบล
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง/ปี

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศำสตร์ เศรษฐกิจ
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการเผยแพร่มาตรฐาน
อุตสาหกรรม เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตคุม้ ครองสิทธิ
ผู้บริโภค

2

โครงการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน
(ถังหมักก๊าซชีวภาพจาก
ขยะและมูลสัตว์)

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรูด้ ้าน
การมาตรฐานแก่กลุม่
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนา
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
มาตรฐานทีไ่ ด้รับจากการ
สัมมนา ไปเผยแพร่ต่อ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
เพื่อสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

2559
(บำท)
20,000

50,000

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
2561
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสามารถปกป้อง
รักษาสิทธิของตนเองใน
การอุปโภค บริโภค
สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน

สานักงาน
ปลัดฯ

1 แห่ง/ปี

ราษฎรมีพลังงาน
ทดแทนใช้และช่วยลด
ค่าใช้จ่าย

อบต./
สนง.พลังงาน
จังหวัด

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

79
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
1

โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

3

โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นโดยปราชญ์ชุมชน

4

โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1- 11

เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และรับรู้
ข่าวสาร

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น

นักเรียน/เยาวชนและ
ปราชญ์ของท้องถิ่น
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
300,000
300,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

อบต./อบจ./
อาเภอไพรบึง

150,000

150,000

150,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

ส่วน
การศึกษา

100,000

100,000

100,000

1 แห่ง/ปี

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีสถานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ วารสาร
และแหล่งรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วน
การศึกษา

80
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
5

โครงการส่งเสริมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

6

โครงการจัดประเพณีเทศ
มหาชาติ(บุญพระเหวต)

7

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้
วัดในตาบลปราสาทเยอ
โครงการอุดหนุนกิจกรรม
วันสาคัญ วันราชพิธีรัฐพิธี
และเทศกาลงานประเพณี
อื่น ๆฯลฯ

8

เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและ
การจัดกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น

ราษฎรในตาบลได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น
ราษฎรในตาบลได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น
วัดในตาบลปราสาทเยอ

ราษฎรในตาบลได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและเกิด
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นท้องถิ่น

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา

45,000

45,000

45,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

อาเภอไพรบึง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

81
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
9

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม
10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลปราสาทเยอ

เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น
11 โครงการอบรมสภาเด็กและ เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม
เยาวชน
จริยธรรม
12 โครงการพัฒนาศาสนสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(วัดปราสาทเยอเหนือ)เพื่อ และอนุรักษ์สืบสาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ม.1
ของท้องถิ่น
13 โครงการเส้นทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และสืบ
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ไทย
คงอยู่

เด็กนักเรียนและเยาวชน
ตาบลปราสาทเยอ
ราษฎรในตาบลได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น
เด็ก เยาวชน ตาบล
ปราสาทเยอ 500 คน
วัดปราสาทเยอเหนือ

ราษฎรในตาบลได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและสืบ
สานประเพณีท้องถิ่น

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

นักเรียนและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

ปัญหาเด็ก เยาวชน ลด
น้อยลง
ราษฏรตระหนักถึง
ความสาคัญของสถานที่
ท่องเที่ยวท้องถิ่น

ส่วน
การศึกษา
อบต./อบจ./
อาเภอไพรบึง

ราษฎรรู้จักการอนุรักษ์
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

อบต./อบจ./
อาเภอไพรบึง

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง/ปี

10,000

10,000

-

1 ครั้ง/ปี

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1 แห่ง

300,000

300,000

300,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

82
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ภายในตาบลปราสาทเยอ
โครงการจัดหาเครื่องเล่น
สนามประจาศูนย์พัฒนาเด็ก

2

3

4

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้ของเด็กก่อน
เกณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย
โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อสนับสนุนการจัด
ทักษะด้านกีฬาของนักเรียน กิจกรรมของนักเรียน
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
นักเรียนสังกัดกลุ่มพัฒนา
รู้จักออกกาลังกายใช้เวลา
การศึกษาที่ 19
ว่างให้เกิดประโยชน์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000
2,000,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

เด็กก่อนเกณฑ์ในพื้นที่
ได้ศึกษาในศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
เด็กเล็กทุกคนมีเครื่องเล่นที่
ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เพียงพอ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วน
การศึกษา

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีความสามัคคี
กันรู้จักทางานเป็นทีม

ส่วน
การศึกษา

เครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

100,000

-

100,000

100,000

2 ชุด

โรงเรียนในเขตบริการ

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

กลุ่มพัฒนาเขตพื้นที่
การศึกษา 19 สุขสวัสดิ-์
ปราสาทเยอ

50,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

83
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ที่

5
6

7

8

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า)
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาท
เยอ
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเข้าค่ายคุณธรรมและ
วิชาการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000 100,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง/ปี

เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย
เด็กเล็กทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

นักเรียนเห็นความสาคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม
และส่งเสริมการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เด็กนักเรียนได้มีความรู้
เพิ่มขึ้น

ส่วน
การศึกษา

เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
มีมาตรฐานและปลอดภัย
เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
เด็กมีน้าใจเป็นนักกีฬาและ
มีสุขภาพแข็งแรง

20,000

-

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริม
การศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียน/เยาวชนใน
เขตตาบล

100,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

โรงเรียนในเขตบริการ

50,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วน
การศึกษา

84
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ที่

9

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรัก สามัคคีและกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้า
ทา
10 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์
การศึกษาให้เด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
3 ศูนย์ มีวัสดุการศึกษา
อย่างเพียงพอ
11 โครงการแข่งขันทักษะด้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ร่างกายเด็กปฐมวัย
มีทักษะทางด้านร่างกาย
12 ปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้ป้ายมีมาตรฐานและ
เล็ก
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
เด็กและเยาวชน
ในตาบลปราสาทเยอ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
50,000 50,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของตนและสังคม

ส่วน
การศึกษา

1 ครั้ง/ปี

เด็กก่อนเกณฑ์ได้ใช้วัสดุ
การศึกษาเพิ่มทักษะใน
การเรียนรู้

ส่วน
การศึกษา

วัสดุการศึกษา

10,000

-

10,000

10,000

เด็กปฐมวัยภายในตาบล
ปราสาทเยอ

20,000

-

20,000

-

1 ครั้ง

เด็กมีความกล้า
แสดงออก

ส่วน
การศึกษา

ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

-

-

-

1 แห่ง

ป้ายมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย

ส่วน
การศึกษา

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

85
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

13

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์

14

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก

15 โครงการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตาบล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
3 ศูนย์ มีครุภณ
ั ฑ์
การศึกษาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน
และเชื่อมโยงข้อมูลของ
ตาบลสู่ชุมชน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีส่ ังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ
ศูนย์สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ตาบล

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
20,000
20,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภณ
ั ฑ์ใช้อย่างเพียงพอ

ส่วน
การศึกษา

ครูผดู้ ูแลเด็กเล็กมี
ความรู้ความสามารถ
มากขึ้น

ส่วน
การศึกษา

ราษฎรในตาบลปราสาท
เยอได้รับรู้ข่าวสารข้อมูล
กับการศึกษา

ส่วน
การศึกษา

20,000

-

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

50,000

-

50,000

50,000

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

86
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

16 โครงการนิเทศภายในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

17 โครงการจัดทาแผน/ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอก

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ผู้เรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา อาคารสถานที่และ
เอกสารทางวิชาการ

เพื่อให้ความรู้ในการ
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
เตรียมพร้อมและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
18 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ขนาดสูง 1.30 เมตร ยาว
เล็ก อบต.ปราสาทเยอ ม.2
100 เมตร
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็ก
มีมาตรฐานและปลอดภัย ปราสาทเยอ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
5,000
5,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ผู้เรียน บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก
ราษฎรมีความรู้ในการ
เตรียมพร้อมและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
เด็กได้รับความสะดวก
ปลอดภัย
เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย

ส่วน
การศึกษา

10,000

-

10,000

-

1 ครั้ง

100,000

-

100,000

-

1 แห่ง

100,000

-

100,000

-

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วน
การศึกษา

ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

87
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพและอนำมัย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
(บำท)
500,000

1

โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์
ก่อนเกณฑ์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 3
ศูนย์ มีอาหารกลางวัน
รับประทาน

อาหารกลางวัน

2559
(บำท)
500,000

2

โครงการอาหารเสริม(นม)
เด็กก่อนเกณฑ์

อาหารเสริม (นม)

200,000

-

200,000

3
*

จัดหาเครื่องกรองน้าดื่ม
สะอาดประจาหมู่บ้าน

เครื่องกรองน้า
ม.1-ม.11

110,000

-

110,000

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 3
ศูนย์ มีอาหารเสริม(นม) ดื่ม
เพื่อให้ราษฎรมีน้าที่สะอาด
ถูกสุขอนาม้ยไว้บริโภคใน
ครัวเรือน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

100 คน

เด็กก่อนเกณฑ์มีรา่ งกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์และมี
พัฒนาการที่สมวัย

ส่วน
การศึกษา

200,000

100 คน

เด็กก่อนเกณฑ์มีรา่ งกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์และมี
พัฒนาการที่สมวัย
11 หมู่บ้าน ราษฎรมีน้าที่สะอาดถูก
สุขอนาม้ยไว้บริโภคใน
ครัวเรือน

ส่วน
การศึกษา

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

88
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพและอนำมัย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

4

โครงการอาหารเสริม(นม)
เด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง 4
โรงในตาบลปราสาทเยอ

5

6

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพือ่ ให้เด็กนักเรียน
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนทั้ง 4 โรงใน
ตาบลปราสาทเยอ มี
อาหารเสริม(นม) ดื่มอย่าง
เพียงพอ
โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียน
อาหารกลางวัน
กลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนทั้ง 4 โรงใน
โรงเรียนทั้ง 4 โรงในตาบล ตาบลปราสาทเยอ มี
ปราสาทเยอ
อาหารกลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอ
โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
ปัญหาโรคระบาด และ
เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไข
โรคติดต่อ ฯลฯ
ปัญหาโรคติดต่อ ฯ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
650,000 650,000
650,000

1,500,000

-

1,500,000

10,000

-

10,000

1,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

357 คน

เด็กนักเรียนมีมีอาหาร
เสริม(นม) ดื่มอย่าง
เพียงพอ

ส่วน
การศึกษา

357 คน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอ

ส่วน
การศึกษา

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่อฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

10,000 1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

89
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพและอนำมัย
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

7

8

9

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

ผ.01

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

2 ครั้ง/ปี

สามารถป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

สานักงาน
ปลัดฯ

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
ตาบลปราสาทเยอได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

สานักงาน
ปลัดฯ

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(ทรายอะเบทและน้ายาพ่น
หมอกควัน)
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพื่อป้องกันและทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ม.1-ม.11

ทรายอะเบทและน้ายาพ่น
หมอกควัน

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

10,000

-

10,000

10,000

1 ครั้ง/ปี

โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมว

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

90
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพและอนำมัย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10 โครงการอุดหนุนการบริการ เพื่ออุดหนุนการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน ม.1-ม. สาธารณสุขมูลฐานประจา
11
หมูบ่ ้าน
11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปฎิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
12 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
13 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลปราสาทเยอ

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการทางานของ
เจ้าหน้าที่
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น
เพื่อให้ราษฎรได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
การบริการสาธารณสุข
มูลฐาน ม.1-ม.11

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
195,000
195,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
195,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ทุกหมู่บ้านในตาบล
ปราสาทเยอมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข
มูลฐานประจาหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
การปฎิบัติงานของศูนย์
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
ยิ่งขึ้น
ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพอย่าง
ครบถ้วนและทั่วถึง

สานักงาน
ปลัดฯ

ผู้ปฎิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
จานวน 11 หมู่บ้าน
วัสดุอุปกรณ์

20,000

-

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

5,000

-

5,000

5,000

1 ครั้ง/ปี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลปราสาทเยอ

80,000

-

80,000

80,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

91
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวติ
3.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรของชุมชน
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

1

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ ผู้สงู อายุ/ผู้พิการ/ผูต้ ิดเชื้อ
ติดเชื้อเอดส์
เอดส์ในตาบลปราสาทเยอ

2

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร้
โครงการจัดหาเครื่องอานวย เพื่ออานวยความสะดวก
ผู้พิการในตาบลปราสาทเยอ
ความสะดวกสาหรับผู้พิการ สาหรับผู้พิการที่มาติดต่อ
ที่มาติดต่อราชการ
ราชการ

3

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผูต้ ิดเชื้อ
เอดส์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
6,000,000
6,000,000 6,000,000

100,000

-

100,000

-

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
12 ครั้ง/ปี

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผูต้ ิด
เชื้อเอดส์ในตาบล
ปราสาทเยอได้รับเบีย้ ยัง
ชีพทุกคน
100,000 11 หมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร้
100,000 149 คน ผู้พิการได้รับความ
สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

92
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวติ
3.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรของชุมชน
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิต

5

โครงการท้องถิ่นต้านภัย
หนาว

เพื่อป้องกันภัยหนาว

6

โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี เพื่ออานวยความสะดวก
คนชราและผู้ด้อยโอกาสที่ สาหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่
ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระ
ยากไร้
ราชกุศลฯ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ผู้สูงอายุตาบลปราสาทเยอ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผูป้ ่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้
เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

100,000

-

10,000

-

100,000

10,000

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้สูงอายุมีขวัญและ
กาลังใจในการดาเนิน
ชีวิต
100,000 11 หมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร้
10,000 11 หมู่บ้าน ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับ
ความสะดวกในการ
รักษาพยาบาล

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 ครั้ง/ปี

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

93
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา ม.1 - 11

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ประจาตาบล
ออกกาลังกาย

3

โครงการสนับสนุนนักกีฬา
ตัวแทนประจาตาบลเพื่อไป
แข่งขันทุกระดับ

4

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
อุปกรณ์กีฬา

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

ราษฎรและเยาวชน
หมู่1-11

200,000

-

200,000

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย

ตัวแทนเยาวชนตาบลและ
ตัวแทนโรงเรียน

80,000

-

80,000

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
กลางระดับอาเภอ
ออกกาลังกาย

ตามแบบ กกท. กาหนด

40,000,000

-

40,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
100,000 1 ครั้ง/ปี ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
200,000 1 ครั้ง/ปี ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
80,000 1 ครั้ง/ปี ได้ส่งเสริมตัวแทน
เยาวชนตาบลและ
ตัวแทนโรงเรียนไป
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
40,000,000 1 แห่ง ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

ปค.จว.
ศรีสะเกษ/
กกท.

94
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวติ
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

5

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
2,000,000
2,000,000

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ ประจา
หมู่บ้าน ม.1 - 11
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
สวนสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย

ลานกีฬาในพื้นที่ตาบล
ปราสาทเยอ

เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ

300,000

300,000

7

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้โรงเรียนในตาบล

โรงเรียนในเขตบริการ
ตาบล

50,000

50,000

8

จัดหาเครื่องออกกาลังกาย
ประจาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ใช้ในการเรียนการ
สอน
เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย

เครื่องออกกาลังกาย
ม.1-ม.11

100,000

100,000

9

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อาเภอไพรบึง

เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย

ผู้บริหาร/สมาชิก อบต./
จนท.อาเภอ/จนท.อบต.

200,000

6

-

ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
2,000,000 1 แห่ง/ปี ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
300,000 1 แห่ง ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
50,000 1 ครั้ง/ปี นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาไว้
ใช้ในการเรียนการสอน
100,000 1 แห่ง/ปี ราษฎรและเยาวชนได้
ออกกาลังกายทาให้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
1 ครั้ง จนท.ได้ออกกาลังกาย
ทาให้มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา

95
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อม
ที่

1

2

3

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการกาจัดผักตบชวา
ลาหัวย/หนอง/คลอง
สาธารณะในตาบล
โครงการปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะประโยชน์ของ
ตาบลปราสาทเยอ
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
4

โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้าในตาบล

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้าลด
การก่อให้เกิดน้าเสีย

ลาห้วยสาธารณะในตาบล

เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติแก่
ราษฎรในตาบล
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในตาบล

ต้นไม้

50,000

-

50,000

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ

10,000

-

ฝายชะลอน้า

100,000

-

เพื่อเรียนรู้และอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในตาบล

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง/ปี

น้าสะอาดขึ้น

กองช่าง

50,000

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ

10,000

10,000

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลได้
ตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของป่าไม้
ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตาบล

-

-

1 แห่ง/ปี

ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตาบล

กองช่าง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

96
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
(ผลผลิตของโครงกำร)
2559
2560
(บำท)
(บำท)
5 โครงการขุดลอกห้วยทา
เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าตื้น
ขุดลอกห้วยทา ขนาด
700,000 700,000
(ระยะที่3)
เขิน
15*1,300*4 เมตร

ผ.01

2561
(บำท)
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง

สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร
ราษฎรมีน้าไว้ใช้ทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

กองช่าง

6

โครงการขุดลอกหนองกุด
ตะลวก ม.6

เพื่อกักเก็บน้าไว้ให้ราษฎรใช้
ทาการเกษตรและเลีย้ งสัตว์

ขุดลอกหนอง ขนาด
30*200*3.50 เมตร

400,000

-

400,000

400,000

1 แห่ง

7

โครงการขุดลอกหนองบัว
ม.11

เพื่อกักเก็บน้าไว้ให้ราษฎรใช้
ทาการเกษตรและเลีย้ งสัตว์

ขุดลอกหนอง ขนาด
30*70*3.50 เมตร

152,000

-

152,000

152,000

1 แห่ง

ราษฎรมีน้าไว้ใช้ทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์

กองช่าง

8

โครงการขุดลอกหนองทุ่ง

เพื่อกักเก็บน้าไว้ให้ราษฎรใช้
ทาการเกษตรและเลีย้ งสัตว์
เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้าตื้น
เขิน

ขุดลอกหนอง ขนาด
45*80*4 เมตร
ขุดลอกคลอง ขนาด
8*2,200*3 เมตร

500,000

-

500,000

1 แห่ง

ราษฎรมีน้าไว้ใช้ทา
การเกษตรและเลีย้ งสัตว์
สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกคลองน้า
*** บ้านเตรีย๊ ะ ม.5 - คลอง
สหกรณ์

600,000

600,000

600,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง

กองช่าง

กองช่าง

97
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

10 โครงการขุดลอกห้วยชลัง

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
ตื้นเขิน

ขุดลอกห้วยชลัง ขนาด
8*4,000*3 เมตร

11 โครงการขุดลอกคลอง
สหกรณ์ ม.11-ห้วยชลัง

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
ตื้นเขิน

ขุดลอกคลอง ขนาด
8*2,200*3 เมตร

610,000

-

610,000

610,000

1 แห่ง

12 โครงการขุดลอกคลอง
สหกรณ์สายบ้านปราสาท
เยอ ม.2-บ้านพิทักษ์ ม.9

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
ตื้นเขิน

ขุดลอกคลอง ขนาด
9*1,100*4 เมตร

358,000

-

358,000

358,000

1 แห่ง

13 โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้า
สหกรณ์ – คลองอิสานเขียว ตื้นเขิน
ม. 3,7,11

ขุดลอกคลอง ขนาด
9*2,200*4 เมตร

600,000

-

600,000

600,000

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 แห่ง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร
สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร
สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร
สามารถระบายน้าได้
ในช่วงน้าท่วมพื้นที่
การเกษตร

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
กองช่าง

98
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

14 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ
ขนาด 1 ตัน

15 โครงการปลู ก ป่ า ทดแทน เพื่ออนุรักษ์
พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ
ตามแนวพระราชดาริฯ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ตาบล
16 จัดซื้อถังขยะภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีที่ทิ้ง
ถังขยะ
*
และแหล่งกาจัดขยะภายใน
หมู่บ้าน
17 โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมใน
โรงคัดแยกขยะ
ขยะ
การจัดการขยะมูลฝอย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
1,200,000
1,200,000

2561
(บำท)
1,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 คัน

หมู่บ้านสะอาดขึ้นและมี
การทิ้งขยะอย่างถูกสุข
นิสัย
มีป่าไม่ในตาบลและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

สานักงาน
ปลัดฯ

หมู่บ้านสะอาดขึ้นและมี
การทิ้งขยะอย่างถูกสุข
นิสัย
ตาบลสะอาดขึ้นและมี
การทิ้งขยะอย่างถูกสุข
นิสัย

สานักงาน
ปลัดฯ

50,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

1 แห่ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

99
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กร-ทุกภำคส่วน
ที่

1

2

3

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ
โครงการจัดประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่าง
ภาคประชาชนและส่วน
ราชการต่าง ๆ
โครงการกิจกรรมวันสตรี
สากล

วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพ
ของตาบล
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างภาคประชาชนและ
ส่วนราชการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการแสดงออก
และการมีส่วนร่วมการของ
กลุ่มสตรี

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ราษฎรจานวน 11
หมู่บ้าน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000

2561
(บำท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ได้รับทราบข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพ
ของตาบล
ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับส่วนราชการ
ต่าง
กลุ่มสตรีตาบลกฤษณา
กล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าทา และมีบทบาทใน
สังคมมากขึ้น

สานักงาน
ปลัดฯ

ภาคประชาชน
และส่วนราชการต่าง

10,000

-

10,000

-

1 ครั้ง/ปี

กลุ่มสตรีตาบล

50,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัด

100
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กร-ทุกภำคส่วน
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
4

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมายเลือกตั้งและ
กฎหมายทั่วไป

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับกฎหมาย
เลือกตั้งและกฎหมายทั่วไป

5

โครงการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก การจัดการเลือกตั้ง
สภาท้อง

6

อุดหนุนที่ทาการอาเภอ
ไพรบึง

เพื่ออุดหนุนอาเภอไพรบึง
ในกิจกรรมและงานสาคัญ
ต่างๆที่ขอรับการสนับสนุน
จาก อบต.

ราษฎรจานวน 11
หมู่บ้าน

2559
(บำท)
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
(บำท)
40,000

ตาบลปราสาทเยอ
ม.1-ม.11

10,000

-

-

อาเภอไพรบึง

20,000

-

20,000

ผ.01

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ประชาชนในตาบลมี
ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทย
ประชาชนในตาบลได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งกับบทบาท
หน้าที่ของประชาชนชาว
ไทย
อบต.ปราสาทเยอ ได้มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมและงานสาคัญ
ของอาเภอไพรบึง

สานักงาน
ปลัดฯ

300,000

1 ครั้ง

20,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

101
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กร-ทุกภำคส่วน
ที่

7

8

9

โครงกำร/กิจกรรม

อุดหนุนส่วนราชการอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ
อื่นที่ขอรับการสนับสนุน
ตามอานาจหน้าที่ของ
อบต.
โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ซ่อมแซม หอกระจายข่าว/ ข่าวสารสาคัญ ทันต่อ
เสียงตามสายในตาบล
เหตุการณ์บ้านเมือง
โครงการสนับสนุน
เพื่อเป็นสถานทีใ่ นการจัด
งบประมาณสร้าง/ปรับปรุง/ กิจกรรมในหมู่บ้าน
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ส่วนราชการอื่น ๆ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
150,000 150,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

อบต.กฤษณา ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมและงานสาคัญ
ของส่วนราชการอื่น ๆ
ราษฎรได้รับรู้ข่าวสาร
สาคัญ ทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมือง
ราษฎรมีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน

สานักงาน
ปลัดฯ

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

100,000

-

100,000

100,000

1 แห่ง/ปี

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

100,000

-

100,000

100,000

1 แห่ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

กองช่าง

102
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กร-ทุกภำคส่วน
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
10 โครงการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
11 โครงการสนับสนุนศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรหมู่บ้าน
ตาบลปราสาทเยอ
12 โครงการชี้/กั้นรั้วแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ เ ช่ น
หนอง ป่าช้า ฯลฯในหมู่บ้าน
13 โครงการเทิดทูนและปกป้อง
สถาบัน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
300,000 300,000

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

บุคคลกรนาความรูม้ า
พัฒนาท้องถิน่

สานักงาน
ปลัดฯ

เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ท้องถิ่น

บุคลากรในท้องถิ่น

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

สานักงาน
ปลัดฯ

เพื่อให้ประชาชนได้รู้แนว
เขตในตาบลได้ชัดเจน

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ
จานวน 11 หมู่บ้าน

100,000

-

100,000

100,000

1 แห่ง/ปี

ประชาชนได้รู้แนวเขตใน
ตาบลได้ชัดเจน

กองช่าง

50,000

-

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีความสามัคคี
สมานฉันท์และร่วมมือ
ปกป้องสถาบันชาติ ฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

เพื่อเป็นการป้องกันเทิดทูน รณรงค์รวมพลังเพื่อสร้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ ความสามัคคีในหมู่ประชาชน
มีความมั่นคง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

103
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กร-ทุกภำคส่วน
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
14 โครงการถมดินถมที่
สาธารณะหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน
15 โครงการออกกฎระเบียบ ,
ข้อบัญญัติ,พรบ. ต่างๆ
16 โครงการฝึกอบรมการจัดทา
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
17 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมที่มสี ่วนร่วมของ
หมู่บ้าน
เพือ่ เป็นแนวทางการ
ควบคุมกิจการต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนระดับหมู่บา้ น
เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

18 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด
*** (บริเวณป่าช้าเก่า) บ้านกัน กิจกรรมที่มสี ่วนร่วมของ
ตรุม ม.6
หมู่บ้าน

ผ.01

พื้นที่ในตาบลปราสาทเยอ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 แห่ง/ปี

กองช่าง

-

1 ครั้ง

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมที่มสี ่วนร่วม
ของหมู่บ้าน
มีกฎระเบียบไว้บังคับ
ควบคุมกิจการต่างๆ
ราษฎรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ชุมชนระดับหมู่บา้ น
ราษฎรในตาบลปราสาท
เยอมีความปรองดอง
สมานฉันท์
ประชาชนใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมที่มสี ่วนร่วม
ของหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตาบล

10,000

-

-

ผู้นาชุมชน/ราษฎรในตาบล
ปราสาทเยอ

10,000

-

10,000

ผู้นาชุมชนในตาบลปราสาท
เยอ

100,000

-

100,000

-

1 ครั้ง/ปี

ศาลาเอนกประสงค์

100,000

-

100,000

-

1 แห่ง

10,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 ครั้ง/ปี

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
กองช่าง

104
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

1

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุเชื้อเพลิงฯลฯ
บารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เพื่อให้สานักงานมีความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ที่รวดเร็ว ทันสมัย

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ฯลฯ

เพื่อให้สานักงานมีความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ
เพื่อให้สานักงานมีความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ที่รวดเร็ว ทันสมัย
เพื่อให้สานักงานมีความ
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ที่รวดเร็ว ทันสมัย

วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิง ฯลฯ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้ในสานักงาน

2

3

4

บารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
150,000
150,000
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

สานักงานมีครุภัณฑ์ใช้
ในสานักงานทาให้งานมี
ความรวดเร็วขึ้น

อบต.
ปราสาทเยอ

200,000

-

200,000

200,000

1 ครั้ง/ปี

อบต.
ปราสาทเยอ

40,000

-

40,000

40,000

1 ครั้ง/ปี

40,000

-

40,000

40,000

1 ครั้ง/ปี

สานักงานมีวัสดุใช้ทาให้
ปฏิบัติงานราชการ
คล่องตัว
สานักงานมีครุภัณฑ์ใช้
ในสานักงานทาให้งานมี
ความรวดเร็วขึ้น
สานักงานมีครุภัณฑ์ใช้
ในสานักงานทาให้งานมี
ความรวดเร็วขึ้น

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

อบต.
ปราสาทเยอ
อบต.
ปราสาทเยอ

105
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5

โครงการก่อสร้างที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หลังใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงาน

6

7

8

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก
เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก
โครงการก่อสร้างอาคารห้อง เพื่อใช้ประชุมสภาองค์การ
ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาท
บริหารส่วนตาบลปราสาท เยอและหน่วยงานอื่นๆ
เยอ
ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร เพื่อปรับปรุงระบบการ
และวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ของ
จัดเก็บเอกสารและวัสดุ
อบต.
ของ อบต.

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
4,200,000 4,200,000 4,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

1 หลัง

ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

100,000

-

100,000

-

1ครั้ง/ปี

อาคารห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ

500,000

-

500,000

-

1 แห่ง

อาคารเก็บเอกสาร

300,000

-

-

-

3 แห่ง

มีสถานที่คอยบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างเหมาะสม
มีสถานที่คอยบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างเหมาะสม
มีห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาท
เยอ ที่สะดวกและมีความ
ปลอดภัย
มีสถานที่จัดเก็บเอกสาร
และวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ของ
อบต.ที่เป็นระเบียบ

ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองคล้ง
สป.
การศึกษา

106
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

9

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่ง
ช่องทาง
10 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน เพื่อพัฒนาห้องข้อมูล
ตาบลดินแดง
ข่าวสารระดับอาเภอ

11 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจา
อื่นๆ ฯลฯ
12 โครงการจัดซื้อเต็นท์และ
โต๊ะ/เก้าอี้ประจา อบต.

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดินแดง

เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย รายจ่าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ประจาอย่างเหมาะสมใน
พนักงานส่วนตาบล และ
การบริหารจัดการ
พนักงานจ้าง อบต.ปราสาทเยอ
เพื่อใช้ในกิจกรรมของอบต.
เต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
ฯลฯ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

25,000

-

25,000

25,000

1 ครั้ง/ปี

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

1 ครั้ง/ปี

100,000

-

100,000

-

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับทราบ
อบต.
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ปราสาทเยอ
ทั่วถึง
ห้องข้อมูลข่าวสารระดับ สานักงาน
อาเภอมีความพร้อมใน
ปลัดฯ
การบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ
รายจ่ายประจาค่าใช้จ่าย สานักงาน
ต่างๆเป็นอย่างเหมาะสม
ปลัดฯ
มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรมของ อบต.

สานักงาน
ปลัดฯ

107
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

13 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้านและความรู้ด้าน
การเกษตร
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาทเยอ

เพื่อให้ราษฎรในตาบล
ได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
ได้รับความรู้
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจในสถานที่ราชการและมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

หนังสือพิมพ์และหนังสือ
การเกษตร

15 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
16 โครงการสารวจความพึง
พอใจในการบริการ
ประชาชน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000
100,000
-

ที่ทาการ อบต.ปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

-

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

พื้นที่ตาบลปราสาทเยอ

200,000

-

-

-

เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา
เพื่อการปรับปรุงการ
บริหารงาน

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

30,000

-

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

11 หมู่บ้าน ราษฎรในตาบลได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และ
ได้รับความรู้
1 ครั้ง/ปี สามารถใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจในสถานที่
ราชการ และมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม
1 ครั้ง/ปี อบต. สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง
1 ครั้ง/ปี หน่วยงานมีข้อมูลในการ
บริหารงาน

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา
กองช่าง

กองคลัง

สานักงาน
ปลัดฯ

108
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

17 ฝึกอบรม,สัมมา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง
18 ค่าตอบแทนกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
19 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.ปราสาท
เยอ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
และเพิ่มความรู้ในหน้าที่
การงาน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง อบต.

เป็นขวัญและกาลังใจแก่
ข้าราชการ พนักงาน
ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
และเพิ่มความรู้ในหน้าที่
การงาน

ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
200,000
200,000

2561
(บำท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

60 คน

บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
ทาให้การปฏิบัติงาน
ราชการมีความถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึ้นมากขึ้น

สานักงาน
ปลัดฯ

บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
ทาให้การปฏิบัติงาน
ราชการมีความถูกต้อง
ตามระเบียบฯ

กองคลัง

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

1 ครั้ง/ปี

100,000

-

100,000

100,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

109
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

20 จัดหาเครื่องขยายเสียง
พร้อมลาโพง
21 จัดหาเวทีกลางแจ้ง
เอนกประสงค์(ภาคสนาม)
22 สมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญ(กบท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในกิจกรรมของอบต.
ฯลฯ
เพื่อใช้ในกิจกรรมของอบต.
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้แก่ สนง.กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.)

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
เครื่องขยายเสียงพร้อม
ลาโพง
เวทีกลางแจ้งเอนกประสงค์
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
-

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ชุด

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรมของ อบต.
มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรมของ อบต.
ขรก./ลูกจ้างประจา
ได้รับสิทธิรับเงิน
บาเหน็จบานาญหลังวัย
เกษียณการทางาน

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

100,000

-

-

-

1 ชุด

150,000

-

150,000

150,000

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

110
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรบริกำรประชำชนตำมมำตรฐำน(pso)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการลดขั้นตอนการ
บริการประชาชน

2

โครงการบริการ ONE STOP
SERVICE

3

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบล
ปราสาทเยอ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อขอรับบริการได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
เพื่อลดขั้นตอนในการ
บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2560
(บำท)
5,000
-

2561
(บำท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง

ประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็วและ
ประทับใจ

สานักงาน
ปลัดฯ

ประชาชนสามารถศึกษา
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ลด
ขั้นตอนในการบริการ

สานักงาน
ปลัดฯ

ผู้ขอรับบริการ

2559
(บำท)
5,000

ผู้ขอรับบริการ

5,000

-

5,000

5,000

1ครั้ง/ปี

ผู้ขอรับบริการ

20,000

-

20,000

20,000

1 เว็บไซต์

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ

111
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.4 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000
100,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

จนท. อปพร. มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
จนท. อปพร. มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม
อปพร.ทุกนายในตาบล
ปราสาทเยอ มีความรัก
ความสามัคคีต่อกัน
เพื่ออานวยความสะดวก
และช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยในช่วงเทศกาล

สานักงาน
ปลัดฯ

1

โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อพัฒนา จนท. อปพร.

จนท. อปพร.ตาบล
ปราสาทเยอ

2

โครงการฝึกอบรมหนึ่งตาบล เพื่อพัฒนา จนท. อปพร.
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

100,000

-

100,000

-

1 ครั้ง/ปี

3

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อสร้างความสามัคคี
วัน อปพร.
ความมีจิตสาธารณะของ
อปพร.
โครงการป้องกันและลด
เพื่ออานวยความสะดวก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เทศกาล
ในช่วงเทศกาล

อปพร. ตาบลปราสาทเยอ

10,000

-

10,000

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบล/ผูส้ ัญจร
ทางถนน

100,000

-

100,000

4

100,000

2 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

112
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลปราสาทเยอ
โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลปราสาทเยอ

2

3

4

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการก่อนวัยเรียนทีด่ ี
เหมาะสมกับวัย
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
พัฒนาการก่อนวัยเรียนทีด่ ี
เหมาะสมกับวัย
โครงการบริหารสถาน
เพื่อสมทบบริหาร
การศึกษา
สถานศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาฯ
โครงการบริหารสถานศึกษา เพื่อสมทบบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
สถานศึกษา ค่า
ปราสาทเยอ
สาธารณูปโภค

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

เด็กมีพื้นฐานการเรียนทีด่ ี

ส่วน
การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กภายใน
ตาบลปราสาทเยอ

200,000

-

200,000

-

1 แห่ง/ปี

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและ
มีพัฒนาการก่อนวัยเรียน
ที่ดีเหมาะสมกับวัย

ส่วน
การศึกษาฯ

ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12,000

-

12,000

12,000

1 ครั้ง/ปี

ส่วน
การศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

72,000

-

72,000

72,000

1 ครั้ง/ปี

ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับความรู้ในการพัฒนา
เด็กได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียน

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กภายใน
ตาบลปราสาทเยอ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วน
การศึกษาฯ

113
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมมำตรกำรป้องกันเฝ้ำระวังรักษำบำบัดผู้เสี่ยงติดยำเสพติดและกำรรักษำสภำพชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
ที่
1

2

3

4

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
30,000 -

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแล/แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้า
มาแพร่ระบาด
ราษฎรสามารถสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ยาเสพติดเข้า
มาแพร่ระบาด

สานักงาน
ปลัดฯ

สามารถสอดส่องดูแล/
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรม

สานักงาน
ปลัดฯ

โครงการฝึกอบรมสมาชิก
แจ้งข่าวยาเสพติด/
อาชญากรรม
โครงการตั้งจุดตรวจเฝ้า
ระวังยาเสพติด

เพื่อลด/แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด/อาชญากรรม

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่

ตาบลปราสาทเยอ

30,000

-

-

-

1 ครั้ง/ปี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

เพื่อสกัดกั้นการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ตาบลไม่ให้ขยายตัวและ
หมดไป
เพื่อลด/แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด/อาชญากรรม

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

50,000

-

-

-

1 ครั้ง/ปี

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

1,500,000

-

1,500,000

-

8 จุด

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

114
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้สำมำรถลดปัญหำควำมรุนแรงจำกอุบัติเหตุ อุบัติภัย อำชญำกรรม และสำธำรณภัย
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
(บำท)
(บำท)
100,000 100,000

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

2561
(บำท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ศูนย์ อปพร.มีอุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
อบต.มีรถบรรทุกน้าฯไว้
คอยช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
ศูนย์ อปพร.มีรถกูภ้ ัยไว้
คอยช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยต่างๆ
อปพร.สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

สานักงาน
ปลัดฯ

1

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในการป้องกัน
สาธารณภัย

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ครบครันในการ
ป้องกันภัย

วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

2

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้า
เอนกประสงค์

รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
ขนาด 6,000 ลิตร

2,100,000

-

2,100,000

2,100,000

1 คัน

3

จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย

รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย

950,000

-

950,000

950,000

1 คัน

4

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตตาบลปราสาทเยอ
และพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตตาบลปราสาทเยอ
และพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้ อปพร.มีความ
คล่องตัวในการทางาน

วัสดุเครื่องแต่งกายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

100,000

-

-

-

1 ครั้ง/ปี

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ

115
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้สำมำรถลดปัญหำควำมรุนแรงจำกอุบัติเหตุ อุบัติภัย อำชญำกรรม และสำธำรณภัย
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
5 โครงการป้องกันและ
เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือ ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
200,000
200,000 200,000
1 ครั้ง/ปี
บรรเทาสาธารณภัยกรณี
ราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ
เร่งด่วน ฉุกเฉิน
6 โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุ
เพื่อสะดวกในการ
ศูนย์วิทยุสื่อสาร
100,000
100,000 100,000
1 แห่ง
สื่อสาร
ติดต่อสื่อสาร
7

8

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสิ่งมึน
เมา

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและสิ่งมึนเมา
โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อลดปัญหาความรุนแรง
ลดปัญหาความรุนแรงใน
ภายในครอบครัว
ครอบครัว

นักเรียน/เยาวชนใน
ตาบลปราสาทเยอ

100,000

-

100,000

ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ

10,000

-

10,000

100,000

10,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ราษฎรได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ทุกข์ในเบื้องต้น
จนท. อปพร. ได้รับ
ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมือง
เด็กและเยาวชนในตาบล
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด

สานักงาน
ปลัดฯ

ปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัวลดลง

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมระบบควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้สำมำรถลดปัญหำควำมรุนแรงจำกอุบัติเหตุ อุบัติภัย อำชญำกรรม และสำธำรณภัย
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงกำร)
(KPI)
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
9 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
เพื่อบรรเทาและป้องกัน
กระจกโค้งจราจร
100,000
100,000
11 หมู่บ้าน
*** จราจรตามจุดเสี่ยงอันตราย อุบัติเหตุตามจุดเสีย่ งทาง
ม.1-ม.11
ถนนในหมู่บ้าน
10 โครงการติดตั้งป้ายจราจร เพื่อบรรเทาและป้องกัน
ป้ายจราจรลดความเร็ว
50,000 50,000
11 หมู่บ้าน
ลดความเร็ว
อุบัติเหตุตามจุดเสีย่ งทาง
ม.1-ม.11
ถนนในหมู่บ้าน
11 โครงการรณรงค์ขับขี่
เพื่อบรรเทาและป้องกัน
ราษฎรในตาบลปราสาทเยอ
10,000
10,000 10,000
1 ครั้ง/ปี
ปลอดภัย
อุบัติเหตุทางถนน

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ราษฎรบรรเทาและ
ป้องกันอุบัติเหตุตามจุด
เสี่ยงทางถนนในหมู่บ้าน
ราษฎรบรรเทาและ
ป้องกันอุบัติเหตุตามจุด
เสี่ยงทางถนนในหมู่บ้าน
ปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
ลดลง

สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
สานักงาน
ปลัดฯ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผ.01

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
6. ยุทธศำสตร์ตำมแผนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบำยของรัฐบำล
6.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบำยของรัฐบำลละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
ที่
1

2

3

4

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา
พัฒนาจังหวัด
จังหวัดตามนโยบายของผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เร่งด่วนของ
ยาเสพติดในพื้นที่
กระทรวงมหาดไทย การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
สนับสนุน ศตส.จ.ศก
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ป้องกันยาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ
สนับสนุน ศตส.อ.ไพรบึง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ป้องกันยาเสพติดอาเภอไพรบึง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอไพรบึง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ
2559
2560
2561
(บำท)
(บำท)
(บำท)
30,000 -

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอไพรบึง

20,000

-

-

-

อุดหนุน ศตส.จ.ศก. (ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)

10,000

-

-

-

อุดหนุน ศตส.อ.ไพรบึง (ที่ทา
การปกครองอาเภอไพรบึง)

10,000

-

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี การพัฒนาเป็นไปตาม
อาเภอไพรบึง
นโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ
1 ครั้ง/ปี ปัญหายาเสพติดลด
อาเภอไพรบึง
น้อยลง

1 ครั้ง/ปี สถานการณ์แพร่ระบาด
ยาเสพติดลดน้อยลง
1 ครั้ง/ปี สถานการณ์แพร่ระบาด
ยาเสพติดลดน้อยลง

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัด
อาเภอไพรบึง

118
บัญชีโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ตำมกรอบประสำนที่ (กำหนดโดยคณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัด)
ลำดับ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านคูสี่แจ ม.8 –บ้าน
1,300,000
1,300,000
1,300,000
3,900,000
สลักได ตาบลสุขสวัสดิ์
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 –
1,975,000
1,975,000
1,975,000
5,925,000
ถนนลาดยาง เส้น 2111
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านปราสาทเยอ ม.1
975,000
975,000
975,000
2,925,000
-บ้านโพนปลัด
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านปราสาทเยอใต้ ม.
2,400,000
2,400,000
2,400,000
7,200,000
2 – ฝายตาเหมา
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านเตรี๊ยะ ม.5 – บ้าน 3,300,000
3,300,000
3,300,000
9,900,000
กันตรุม ม.6
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านคูสี่แจ ม.7 - บ้าน
2,400,000
2,400,000
2,400,000
7,200,000
หนองพัง ม.4
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านปราสาทเยอ ม.1 – 2,200,000
2,200,000
2,200,000
6,600,000
บ้านเขวา ม.2 ตาบลสุข
สวัสดิ์
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,200,000
1,200,000
1,200,000
3,600,000
จากบ้านปราสาทเยอ ม.1 –
คลองสหกรณ์
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3,300,000
3,300,000
3,300,000
9,900,000
บ้านพิทักษ์ ม.9 จาก
ถนนลาดยางเส้น 2111 –
ฝายตาเหมา
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 3,300,000
3,300,000
3,300,000
9,900,000
บ้านหนองพัง ม.4 - บ้าน
ดินแดง ตาบลดินแดง

ผ.02
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

119
บัญชีโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ตำมกรอบประสำนที่ (กำหนดโดยคณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัด)
ลำดับ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองพัง ม.4 - บ้าน
3,300,000 3,300,000
3,300,000
9,900,000
ดองดึง ตาบลดินแดง
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านคูสี่แจเหนือ ม.8 –
2,200,000 2,200,000
2,200,000
6,600,000
บ้านดินแดง ตาบลดินแดง
13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
2,000,000 2,000,000
2,000,000
6,000,000
บ้านประอาง ม.3
14 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
2,000,000 2,000,000
2,000,000
6,000,000
บ้านปราสาทเยอ ม.1
15 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
2,000,000 2,000,000
2,000,000
6,000,000
บ้านหนองพัง ม.4
16 โครงการขุดลอกหนองบัว
152,000
152,000
152,000
456,000
ม.11
17 โครงการขุดลอกห้วยทา
700,000
700,000
700,000
2,100,000
(ระยะที่ 3)
18 โครงการขุดลอกหนองกุด
400,000
400,000
400,000
1,200,000
ตะลวก
19 โครงการขุดลอกห้วยฉลัง
2,000,000 2,000,000
2,000,000
6,000,000

ผ.02
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ
กรม
ทรัพยากรน้า
กรม
ทรัพยากรน้า
กรม
ทรัพยากรน้า
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ

20

โครงการขุดลอกหนองทุ่ง

500,000

500,000

500,000

1,500,000

อบจ.ศรีสะเกษ

21

โครงการขุดลอกหนอง
ตะเคียน ม.11

300,000

300,000

300,000

900,000

อบจ.ศรีสะเกษ

22

โครงการขุดลอกหนองละ
หะ ม.11
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองพัง ม.4 - บ้าน
ตราด ตาบลไพรบึง

300,000

300,000

300,000

900,000

อบจ.ศรีสะเกษ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

อบจ.ศรีสะเกษ

23

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

120
บัญชีโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ตำมกรอบประสำนที่ (กำหนดโดยคณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัด)
ลำดับ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม
24 โครงการเสริม/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง เส้น 2111 3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
บ้านระหาร
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเส้น 2111 – วัดบ้าน
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,000,000
ปราสาทเยอเหนือ ม.1
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเส้น 2111 – บ้าน
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
ปราสาทเยอใต้ ม.2
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเส้น 2111 – บ้าน
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
ปราสาทเยอตะวันตก ม.10
28 โครงการขุดลอกคลองสหกรณ์
ม.11-ห้วยชลัง
610,000
610,000
610,000
2,100,000
29
30
31
32

33

34

โครงการขุดลอกคลองสหกรณ์
ม.2-ม.9
โครงการขุดลอกคลองบ้าน
เตรี๊ยะ – คลองสหกรณ์ ม.5
โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยทาบริเวณฝายตาเหมา
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ภายในตาบลปราสาทเยอ ม.
1-ม.11

ก่อสร้างสะพานท่อลอด
เหลี่ยม(บล็อกคอนเวิรด์)ม.
1,2,3,4,5,6,11
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านประอางเหนือ ม.11 –
คลองส่งน้าลาห้วยชลัง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

358,000

358,000

358,000

1,074,000

อบจ.ศรีสะเกษ

600,000

600,000

600,000

1,800,000

อบจ.ศรีสะเกษ

42,000,000

42,000,000

42,000,000

126,000,000

อบจ.ศรีสะเกษ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

อบจ.ศรีสะเกษ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

อบจ.ศรีสะเกษ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

อบจ.ศรีสะเกษ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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บัญชีโครงกำรเพื่อกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ตำมกรอบประสำนที่ (กำหนดโดยคณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัด)
ลำดับ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ที่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม
35 โครงการพัฒนาศาสนสถาน(วัด
5,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
ปราสาทเยอเหนือ)เพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ม.1
36 โครงการจัดงานสืบสาน
300,000
300,000
300,000
900,000
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
37 โครงการเส้นทางวัฒนธรรมเพื่อ
300,000
300,000
300,000
900,000
อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย
38

39

40

41

โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดกลางภายในสานักงาน
อบต.ปราสาทเยอ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
กลางระดับอาเภอ
โครงการก่อสร้างที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลัง
ใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหลังใหม่

รวมทั้งสิ้นจานวน 41 โครงการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
ศรีสะเกษ
อบจ.
ศรีสะเกษ
อบจ.
ศรีสะเกษ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

กรม
ทรัพยากรน้า

40,000,000

40,000,000

40,000,000

120,000,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

12,600,000

ปค.จว.
ศรีสะเกษ/
กกท.
อบจ.
ศรีสะเกษ

500,000

500,000

-

1,000,000

158,070,000 158,070,000 157,570,000 473,710,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

อบจ.
ศรีสะเกษ
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศำสตร์
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุง
บารุงรักษาถนน ท่อระบายน้า
1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ
1.3 แนวทางการก่อสร้างขยายเขตประปา
1.4 แนวทางการบริการสาธารณะที่พึงได้รับ
รวม
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2.2 แนวทางส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ
2.3 แนวทางสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค
รวม
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม

ผ.03
รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

95

101,082,500

75

93,685,000

27

83,695,000

197

278,462,500

15

9,150,000

14

8,800,000

4

1,500,000

33

19,450,000

6
5
121

7,200,000
1,130,000
118,562,500

6
4
99

7,200,000
930,000
110,615,000

5
1
37

6,700,000
30,000
91,925,000

17
10
257

21,100,000
2,090,000
321,102,500

9

605,000

8

600,000

7

540,000

24

1,745,000

16

820,000

16

820,000

8

360,000

40

2,000,000

2

70,000

2

70,000

2

70,000

6

210,000

27

1,495,000

26

1,490,000

17

970,000

70

3,955,000

13

6,065,000

13

6,065,000

12

6,064,000

38

7,194,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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ยุทธศำสตร์
3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3.4 แนวทางทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
19
3,005,000
18
2,905,000
15
2,695,000
13
3,480,000
13
3,480,000
12
3,370,000
6
6,410,000
6
6,410,000
6
6,410,000

ผ.03
รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
52
8,605,000
38
10,330,000
18
19,230,000

3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
รวม
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม

9
60

43,030,000
61,990,000

8
58

42,830,000
61,690,000

8
53

42,830,000
61,369,000

25
171

128,690,000
185,049,000

17

9,530,000

16

9,430,000

15

8,930,000

48

27,890,000

รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กร ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม
5.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
5.3 แนวทางการส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO)
5.4 แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
รวม

17

9,530,000

16

9,430,000

15

8,930,000

48

27,890,000

17

1,360,000

16

1,380,000

13

1,430,000

46

4,170,000

21

10,735,000

18

10,135,000

13

9,235,000

52

30,105,000

3

30,000

3

30,000

3

30,000

9

90,000

4
45

310,000
12,435,000

4
41

310,000
11,855,000

1
30

100,000
10,795,000

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

9
116

720,000
35,085,000
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศำสตร์

ปี 2559
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

6) ยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมแนวนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ของจังหวัด
6.1 แนวทางการพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
6.2 แนวทางการส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังบาบัดผูเ้ สี่ยง
ติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6.3 แนวทางการส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและ
ทารก
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบตั ิเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย
6.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับการบริการ
สาธารณสุข
6.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
รวม
รวมงบประมำณทั้ง 6 ยุทธศำสตร์

ปี 2560
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

4

314,000

4

314,000

4

1,610,000

1

1,500,000

10

3,770,000

-

-

4

70,000

22
292

5,764,000
209,776,500

10

-

15
255

3,720,000

-

5,534,000
200,614,000

ผ.03

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
3

8

-

11
163

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

114,000

3,520,000

-

3,634,000
177,623,000

รวม 3 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
11

742,000

5

3,110,000

-

-

28

11,010,000

-

-

4

70,000

48
710

14,932,000
588,013,500
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ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
4.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้ บริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.2 กำรกำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล

การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา โดยการกาหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่ 1 กำรช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกากับจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร
แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

126

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศำสตร์
เพื่อใช้ในการประเมิน ผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 วรรค 3 ได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อเป็นการรายงานผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

4.3 กำรกำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล

1. กาหนดการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
2. กาหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม
3. กาหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปรำสำทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

