แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ตาบลคูซอด
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2 5 48 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2 5 6 1 และหนั ง สื อ สั่ ง การ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19
วรรคสาม กาหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรับมนตรีและประกาศใช้แล้วการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดาเนิน กิจการของจังหวัด แลหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ย วข้องต้องสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาจังหวัดดังกล่ าว ดั งนั้น เพื่ อให้ แผนพั ฒ นาท้องถิ่น ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจ จุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นากลุ่ ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบั ติราชการประจาปีจังหวั ด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้น ที่ได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ อัน จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฏิบัติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูซอด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้หลักประชารัฐ
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดทิศทางในการพัฒ นาท้องถิ่นในอนาคต เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
คูซอดให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

สารบัญ
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
*************************

1. ด้านกายภาพ
ตราประจาองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

รูปนกเป็ดน้า ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมากของตาบลคูซอดในอดีต
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
บ้านคูซอดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ามูล ห่างจากแม่น้ามูลประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางศรีสะ
เกษ - ยางชุมน้อย กิโลเมตรที่ 10 เป็นตาบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอาเภอราษีไศล อาเภอยางชุมน้อย และ
อาเภออุทุมพรพิสัย
เหตุที่ชื่อว่า "บ้า นคูซอด" เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีตมีห นองน้าซึ่งมีต้นไม้ใหญ่
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และรอบหนองน้ามีคันคูล้อมรอบเป็นแนวยาวไปจนถึงสระกาแพง ต่อมาคันคูเกิดมีรูโหว่อยู่
ชาวบ้านก็ไปปิดรูดังกล่าวก็ปิดไม่อยู่ คนสมัยนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ จึงได้ขนานนามใหม่จากชื่อหมู่บ้านโนน
หนองหว้ามาเป็น "บ้านคูซอด" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตาบลคูซอด เป็นตาบล 1 ใน 16 ตาบลของอาเภอเมืองศรี
สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีบ้านในเขตปกครอง 10 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตาบลคูซอดเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เมื่อปี พ.ศ. 2539
ทาเลที่ตั้งตาบล ตาบลคูซอดเป็น 1 ใน 16 ตาบลในเขต อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขต
พื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด แม่น้ามูล
ทิศใต้
จรด ตาบลหญ้าปล้อง และตาบลหนองไผ่
ทิศตะวันออก จรด ตาบลน้าคา
ทิศตะวันตก จรด ตาบลรังแร้ง
โดยตาบลคูซอดอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ
12 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่าไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ามูล
เนื้อที่ ตาบลคูซอด มีพื้นที่ตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 23,363.125 ไร่ หรือ
37.381 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้าน
คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่

เนื้อที่/ไร่
3,566
4,500
2,107
1,900
2,038
3,478
1,355
1,710
1,634
1,073

อันดับ
2
1
4
6
5
3
9
7
8
10

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน

-31.4 ลักษณะของดิน
ดินในตาบลคูซอดดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนกรวด การระบายน้าดีถึงเลวส่วนใหญ่มีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างสูง ปลูกพืชให้ผลผลิตค่อนข้างมากใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก พืชไร่ เช่น ยาสูบ ข้าวโพด หรือ
ไม้ผล ลักษณะดินบริเวณที่มีทั้งที่นาและดินในที่ดอน สาหรับดินนาจะอยู่ในระดับลานตะพัดลาน้าชั้นต่าถึงบางส่วน
ของสวนตะพัดลาน้าชั้นกลางลักษณะมีเนื้อดินตั้งแต่ดินร่วนปนทรายดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวส่วนใหญ่เป็นดินลึก
ระบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า บางแหล่งมีลักษณะดินลูกรังปนอยู่ บางแห่งมีการอัดติดแน่น
และมีปริมาณเกลือค่อนข้างสูง สาหรับดินในที่ดอนเป็นดินลึกและเนื้อดินปนทรายดินร่วนปนทรายเป็นส่วนใหญ่
การระบายน้าดี การอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่า บางแห่งเป็นดินตื้นมีกรวดตลอดหน้าดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสาปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลคูซอด มีแหล่งน้าที่สาคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ได้แก่
– แม่น้ามูล ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในท้องที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลเข้าสู่จังหวัดศรีสะ
เกษ บริเวณอาเภอราษีไศล ไหลผ่านอาเภอยางชุมน้อย อาเภอเมืองศรีสะเกษ และอาเภอกันทรารมย์ แล้วไหลไป
บรรจบแม่น้าชี ที่จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ทางทิศเหนือของแม่น้ามูลลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีสภาวะน้าท่วมขังใน
ฤดูฝน
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะป่ าไม้ของตาบลคูซอด ส่วนใหญ่เป็น ป่าโปร่ง ประกอบด้วยป่ายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้
กระบาก และไม้เบญจพรรณ มีพื้นที่ตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 23,363.125 ไร่ หรือ
37.381 ตารางกิโลเมตร
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
หมู่ที่ 1 บ้านคูซอด
หมู่ที่ 2 บ้านคูซอด
หมู่ที่ 3 บ้านแดง
หมู่ที่ 4 บ้านดงเปือย
หมู่ที่ 5 บ้านเวาะ
หมู่ที่ 6 บ้านเปือย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 8 บ้านโนนทราย
หมู่ที่ 9 บ้านโพนงอย
หมู่ที่ 10บ้านเปือยใหม่

รวม 10 หมู่บ้าน คือ
ผู้ปกครอง
นายเกษร
ผู้ปกครอง
นายนิพนธ์
ผู้ปกครอง
นายราพรรณ
ผู้ปกครอง
นายสมพงษ์
ผู้ปกครอง
นายสนั่น
ผู้ปกครอง
นายกฤษกร
ผู้ปกครอง
นายจานงค์
ผู้ปกครอง
นายทนงศักดิ์
ผู้ปกครอง
นายสุพล
ผู้ปกครอง
นายทอง ใส

ศรีเสมอ
คาสิงห์
สัมฤทธิ์
จันทา
โคษา
เป้งทอง
สืบสาย
สัมฤทธิ์
โพนแก้ว
อินทรบุตร

กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

-42.2 การเลือกตั้ง
ตาบลคูซอด มี 10 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกอบด้วย
ฝ่ายการเมือง
ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาท้องถิ่น คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน รวมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล 20 คน
ฝ่ายข้าราชการประจา
ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
1. สานักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

-63. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนประชากรจากข้อมูลของสานักทะเบียนราษฎร์ของอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
จานวนครัวเรือน/ประชากร กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
หมู่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่

จานวน
ครัวเรือน
177
170
147
115
111
95
60
78
79
73

รวมทั้งสิ้น

1,104

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
332
356
257
268
382
360
226
262
249
242
288
304
136
130
171
147
182
204
186
170
2,409

2,443

รวม
688
525
742
488
491
592
266
318
386
356
4,852

จานวนครัวเรือน/ประชากร เมษายน พ.ศ. 2561
หมู่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่

จานวน
ครัวเรือน
185
178
153
121
117
98
66
72
73
72

รวมทั้งสิ้น

1,165

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
338
346
246
250
382
364
241
271
248
237
286
328
146
139
173
149
186
201
199
181
2,445

2,466

รวม
684
496
746
512
485
614
285
322
387
380
4,911

-7จานวนครัวเรือน/ประชากร เมษายน พ.ศ. 2562
หมู่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คูซอด
คูซอด
แดง
ดงเปือย
เวาะ
เปือย
หนองแวง
โนนทราย
โพนงอย
เปือยใหม่

จานวน
ครัวเรือน
185
178
153
121
117
98
66
72
73
72

รวมทั้งสิ้น

1,165

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
331
333
238
243
374
370
244
267
252
236
279
328
146
136
173
151
181
201
202
180
2,420

2,445

รวม
664
481
744
511
488
607
282
324
382
382
4,865

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
แยกตามช่วงอายุ(ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
อายุ
น้อยกว่า 1
ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี
14 ปี
16 ปี
18 ปี
20 ปี
22 ปี
24 ปี

ชาย
14

หญิง
16

รวม
30

อายุ
1 ปี

ชาย
19

หญิง
25

รวม
44

21
29
27
41
30
23
33
22
26
28
54
33

14
25
19
25
34
28
30
30
28
19
30
35

35
54
46
66
64
51
63
52
54
47
84
68

3 ปี
5 ปี
7 ปี
9 ปี
11 ปี
13 ปี
15 ปี
17 ปี
19 ปี
21 ปี
23 ปี
25 ปี

24
16
31
34
31
25
26
25
21
39
42
31

21
25
28
30
29
27
33
28
40
47
31
36

45
41
59
64
60
52
59
53
61
86
73
67

-83.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
แยกตามช่วงอายุ(ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
อายุ
26 ปี
28 ปี
30 ปี
32 ปี
34 ปี
36 ปี
38 ปี
40 ปี
42 ปี
44 ปี
46 ปี
48 ปี
50 ปี
52 ปี
54 ปี
56 ปี
58 ปี
60 ปี
62 ปี
64 ปี
66 ปี
68 ปี
70 ปี
72 ปี
74 ปี
76 ปี
78 ปี
80 ปี
82 ปี
84 ปี
86 ปี
88 ปี
90 ปี

ชาย
32
34
26
30
45
48
43
43
41
41
43
45
43
37
32
33
29
31
33
28
28
17
22
19
13
8
10
4
2
5
1
0
3

หญิง
41
39
34
41
27
27
30
35
27
46
32
46
45
46
33
29
31
37
25
20
28
27
23
18
9
17
10
10
8
10
6
6
4

รวม
73
73
60
71
72
75
73
78
68
87
75
91
88
83
65
62
60
68
58
48
56
44
45
37
22
25
20
14
10
15
7
6
7

อายุ
27 ปี
29 ปี
31 ปี
33 ปี
35 ปี
37 ปี
39 ปี
41 ปี
43 ปี
45 ปี
47 ปี
49 ปี
51 ปี
53 ปี
55 ปี
57 ปี
59 ปี
61 ปี
63 ปี
65 ปี
67 ปี
69 ปี
71 ปี
73 ปี
75 ปี
77 ปี
79 ปี
81 ปี
83 ปี
85 ปี
87 ปี
89 ปี
91 ปี

ชาย
38
39
28
33
36
38
36
47
38
45
36
46
48
43
23
25
28
26
27
18
22
13
15
11
6
12
6
4
4
4
4
2
0

หญิง
41
27
21
38
29
32
32
45
36
33
41
31
44
33
42
32
24
35
29
22
25
24
18
10
27
14
10
11
9
8
8
3
4

รวม
79
66
49
71
65
70
68
92
74
78
77
77
92
76
65
57
52
61
56
40
47
37
33
21
33
26
16
15
13
12
12
5
4

-9แยกตามช่วงอายุ(ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
อายุ
92 ปี
94 ปี
96 ปี
98 ปี
100 ปี

ชาย
1
1
0
0
1

หญิง
1
1
1
0
0

รวม
2
2
1
0
1

อายุ
93 ปี
95 ปี
97 ปี
99 ปี
มากกว่า
100 ปี

ชาย
1
0
1
0
0

หญิง
3
0
0
0
0

รวม
4
0
1
0
0

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อดมี โรงเรีย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาจานวน 3 โรงเรีย น คื อ
โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านเวาะ และโรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จานวน 1
แห่ง คือ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ตาราง แสดงข้อมูลโรงเรียน
ณ วันที่
ที่
1
2
3
4

10 มิถุนายน 2562
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคูซอด
โรงเรียนบ้านเวาะ
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

สังกัด
สพป.
สพป.
สพป.
สพม.

จานวนนักเรียน
112
118
112
433

จานวนครู
12
8
10
28

การจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดได้ดาเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาลก่อน
เกณฑ์ 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน และกรมการ
ศาสนามีนโยบายถ่ายโอนศูน ย์พัฒ นาเด็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2544 มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ และรับผิดชอบ ครูพี่เลี้ยงเด็ก และ
อาคารสถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนเกณฑ์ (อนุบาล 3
ขวบ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.คูซอด หมู่ที่ 1 ตาบลคูซอด มีบุคลากรผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ จานวน 3 คน
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด ณ วัดบ้านคูซอด หมู่ที่ 1 ตาบลคูซอด มีบุคลากรผู้ดูแลเด็กก่อน
เกณฑ์ จานวน 1 คน รวมเด็กก่อนเกณฑ์ทั้ง 2 ศูนย์ มีปีละประมาณ 60 – 70 คน

-10ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ (อนุบาล 3 ขวบ)
ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.คูซอด
ปีการศึกษา 2562
ชาย
หญิง
รวม
19
15
34

ศูนย์พัฒนาเด็ก วัดบ้านคูซอด
ปีการศึกษา 2562
ชาย
หญิง
รวม
7
6
13

4.2 สาธารณสุข
ตาบลคูซอดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คูซอด ตั้งอยู่ที่บ้านคูซอด หมู่ที่ 1 โดยมีบุคลากร ดังนี้
1. นางปริศนา เส้งโสตะ
ผู้อานวยการรพ.สต.
2. นายภาคภูมิ สายหยุด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสาวนิภาพร ภูสิงห์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
4. นางสาวพิมพ์ชนก บุญเรือน
นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางสาวณิชาพร
พิทักษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. นางสาวปิยาภรณ์ คันศร
แพทย์แผนไทย
4.3 อาชญากรรม
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลคูซอด มีสายตรวจประจาตาบลคูซอด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านคูซอด
4.4 ยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติดในเขตตาบลคูซอด
ผู้ได้รับการบาบัด
ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว

จานวน - คน แยกเป็น
จานวน - คน
จานวน - คน

4.5 การสังคมสงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. จานวน 12 คน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
จานวน 829 คน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการทุพพลภาพ
จานวน 311 คน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

-11ตาราง แสดงจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV
ข้อมูล : ปี 2562 ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมู่บ้าน
บ้านคูซอด
บ้านคูซอด
บ้านแดง
บ้านดงเปือย
บ้านเวาะ
บ้านเปือย
บ้านหนองแวง
บ้านโนนทราย
บ้านโพนงอย
บ้านเปือยใหม่
รวม

จานวนผู้สูงอายุ จานวนผู้พิการ จานวนผู้ติดเชื้อ HIV
121
49
99
36
1
117
50
1
90
29
79
28
87
25
2
52
12
1
60
37
4
70
27
54
18
3
829
311
12

5. ระบบการบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมของตาบลคูซอด มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนศรีสะเกษ - ยางชุม
น้อย
5.2 การไฟฟ้า
เขตตาบลคูซอด เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตาบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือนทาให้ประชาชนมีสิ่งอานวยความสะดวก คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
5.3 การประปา
ประชาชนในต าบลคู ซ อดส่ ว นใหญ่ ได้ รับ การบริก ารด้ านการประปาจากการประปาหมู่ บ้ านทั้ ง 10
หมู่บ้าน คิดเป็นครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้ประมาณร้อยละ 90 % ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด ระบบประปา
หมู่บ้านที่ใช้เป็นระบบน้าประปาผิวดิน 4 แห่ง เป็นระบบประปาที่ใช้น้าบาดาล 4 แห่ง
5.4 โทรศัพท์
โทรศัพท์พื้นฐาน
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

จานวน
จานวน

10
-

หมู่บ้าน
ตู้

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีไปรษณีย์ประจาหมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-126. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 ด้านการเกษตร
หมู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทของการทาเกษตร
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา
ทานา

จานวน
ครัวเรือน/ไร่

นอกเขตชลประทาน
155/1,990
นอกเขตชลประทาน 222/2,898.25
นอกเขตชลประทาน 109/1,251.75
นอกเขตชลประทาน
70/979.50
นอกเขตชลประทาน 66/1,257.25
นอกเขตชลประทาน 152/1,171.25
นอกเขตชลประทาน
68/934
นอกเขตชลประทาน
64/1,013
นอกเขตชลประทาน
61/1,020
นอกเขตชลประทาน
76/774

ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิต
(กก./ไร่)
เฉลี่ย
(บาท/ไร่)
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500
450
2,500

ราคาขาย
โดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตาบลคูซอด จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 7 แห่ง คือ
1. วัดบ้านคูซอด
ตั้งอยู่ที่ บ้านคูซอด
หมู่ที่ 1
2. วัดบ้านแดง
ตั้งอยู่ที่ บ้านแดง
หมู่ที่ 3
3. วัดบ้านเวาะ
ตั้งอยู่ที่ บ้านเวาะ
หมู่ที่ 5
4. วัดบ้านเปือย
ตั้งอยู่ที่ บ้านเปือย
หมู่ที่ 6
5. วัดบ้านโนนทราย ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8
6. วัดสิมเก่า
ตั้งอยู่ที่ บ้านคูซอด
หมู่ที่ 2
7. สานักสงฆ์บ้านบาก ตั้งอยู่ที่ บ้านบาก
หมู่ที่ 1
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ตาบลคูซอด มีแหล่งน้าที่สาคัญและมีผลต่อกิจกรรมการเกษตร การประมง ได้แก่
– แม่น้ามูล ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในท้องที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไหลเข้าสู่จังหวัดศรีสะ
เกษ บริเวณอาเภอราษีไศล ไหลผ่านอาเภอยางชุมน้อย อาเภอเมืองศรีสะเกษ และอาเภอกันทรารมย์ แล้วไหลไป
บรรจบแม่น้าชี ที่จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ทางทิศเหนือของแม่น้ามูลลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีสภาวะน้าท่วมขังใน
ฤดูฝน
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ประเภทแหล่งน้าในตาบลคูซอด
หมู่
ประปา

1
2
3
4

บ่อ สระ
บาดาล น้า
1
3
2
ใช้ร่วมกับ
1
2
ม.1

1
ใช้ร่วมกับ
ม.5

ฝาย
-

ประเภทแหล่งน้า
ทานบ บ่อน้า ห้วย/
โอ่ง
ถังเก็บ
ตื้น คลอง (2,000ลิตร) น้า
-

อื่น ๆ
แก้มลิง
-

3
2

-

2
-

-

-

1
1

-

-

-

5

2

3

1

1

1

-

5

-

-

6
7
8

1
1

2
1
1

-

1

-

-

1

-

-

ใช้ร่วมกับ
ม.1
ใช้ร่วมกับ
ม.6

1

1

-

-

-

-

-

-

1
(กุดเตอะ)
1
(กุดหวาย)
-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

5

19

7

3

1

-

8

-

-

3

9
10
รวม

ใช้ร่วมกับ
ม.5

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*************************

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม
(3) การรัก ษาความมั่น คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริห ารจั ดการความมั่น คง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศทุ ก ระดั บ และรั ก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษและเมื อง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน และพั ฒ นาระบบเมื อ ง
ศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

-154. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
โดยหลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
(1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12
(4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” เป็นกรอบการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และ
เป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน
(5) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
(1) เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนมี สุ ข ภาวะและสุ ข ภาพที่ ดี ตลอดจนเป็ น คนเก่ ง ที่ มี ทั ก ษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

-16(2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
(3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
(4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการทางานเชิงบูรณาการ
(6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
(7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย
(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
(2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
(6) มีระบบบริ ห ารจัดการภาครั ฐ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ และมีส่ วนร่วมจาก
ประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัด การในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถฐานรายได้เดิม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างฐานรายได้ใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ)
วิสัยทัศน์
." อุ ตสาหกรรมแปรรู ป และเกษตรอิ น ทรีย์ เพิ่ มมู ล ค่ า การท่ องเที่ ย วเชิ งคุณ ภาพ การค้าชายแดนได้
มาตรฐานสากล"
เป้าประสงค์การพัฒนา
1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า
2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรม
แปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ การค้าการ
ลงทุนสู่สากล
แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ
" ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร "
พันธกิจ
1. พั ฒ นาสิ น ค้ าเกษตร และการแปรรูป สิ น ค้ าการเกษตรของจั งหวั ด (การปศุ สั ตว์ ,การประมง,เกษ ตร
อุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคเกษตรให้กับเกษตรกร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริ มการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ ปลูกฝั่งการอนุรักษ์ ศิลปวัฒ นธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี
3. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทางเลือก
4. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5. เสริ ม สร้ างระบบบริ ห ารจั ดการภาครัฐ โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล บนพื้ น ฐานความพึ งพอใจสู งสุ ด ของ
ผู้รับบริการ
เป้าประสงค์รวมจังหวัด
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มี
การจ้างงานและกระจายรายได้
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และ
เพิ่งพาตนเองได้
3. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษามีคุณภาพ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั้งยืน ปลอดภัยจากมลพิษ

-185. สังคมสงบสุข มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาจังหวัด ภายใต้ การบริห ารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิ บาล และ
สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้า และการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและ
แข่งขันได้
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม
4. ชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. รักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข
6. การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การเสริมสร้างถูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1.5 Thailand 4.0
“ไทยแลนด์ 4.0 ” ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจใหม่ เป็นวิสั ยทั ศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จัน
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า
“มั่นคง ม่งคั่ง และยั่งยืน”
ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ยุคแรก ประเทศไทย 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น
ยุคสอง ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
ยุคสาม ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า
รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
ยุคสี่ ประเทศไทย 4.0 ให้ เป็ นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการ
จัดการและเทคโนโลยี ให้มีรายได้สูง ซึ่งต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายดังนี้
1. กลุ่ ม อ าห าร เก ษ ต ร แ ละเท ค โน โลยี ชี วภ าพ เช่ น ส ร้ า งเส้ น ท างธุ ร กิ จ ให ม่ ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่นพัฒ นาเทคโนโลยีสุขภาพ การแพทย์
สปา เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น

-194. กลุ่ ม ดิ จิ ต อล เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เชื่ อ มต่ อ และบั งคั บ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน
เทคโนโลยีการศึกษา อี – มาร์เก็ตเพลส อี – คอมเมิร์ซ เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ( VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น
“องค์กรบริหารจัดการ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”
พันธกิจ ( MISSION )
1. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้ง
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตนเองได้
3. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบล
4. ส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตาบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน รวมถึง
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมี
สุข
5. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานภาครัฐและ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
2.2 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

-20ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตาบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
1. จ านวนถนนภายในต าบลที่ ได้ รั บ มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
2. จ านวนอาคาร/ศาลาเอนกประสงค์ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน
3. ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของเกษตรกรที่ ส ามารถลด
ต้นทุนการผลิต
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่าง
ถั่วถึงและเป็นธรรม
2. การพัฒนาการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว การเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาทั้งในและนอก
ระบบ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับสินค้าการเกษตร การค้า และ
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-21ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชาชนในตาบลเข้าร่วมกิจกรรมทาง
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ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนจาก
การจัดเก็บ จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน
5. ร้อยละของประชาชนในตาบลที่เพิ่มขึ้นในการเข้า
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีและทานุบารุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการกีฬา
4. สนับสนุนการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีพึ่งตนเองได้
4. สร้างค่านิยมจิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรมของเด็กเยาวชนและประชาชน
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหาสังคม
อื่นๆ
6. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
7. บูรณาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่อาชีพ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิติที่ดี

-22ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว
2. เพื่อให้ชุมชนในตาบลเป็นชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม
3. เพื่อลดปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชาชนที่ ใ ห้
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2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุ มชน หน่ วยงานราชการ
และเอกชนในเขตตาบลที่มีการบริหารจัดการขยะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. จานวนของแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-23ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสัมพันธภาพอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนคดีที่ลดลง
2. ร้ อ ยละของจ านวนกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริม การรั ก
ชาติ
3. จ านวนครั้ ง ของการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ก้ า วสู่
ประชาคมโลก
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กลยุทธ์
ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก
3. ส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์
ของคนในชาติ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : -

-24ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานภาครัฐลดปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อให้บุคลากรของรัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาขนที่มีความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ
2. ร้ อ ยละของประชาชนที่ เพิ่ ม ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของท้องถิ่น
3. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒ นา
ด้านสมรรถนะ
4. ระดั บ ส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
และส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
วิจัยและนวัตกรรม
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด : -
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น
ข้อด้อย และโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทา SWOT Analysis แยกเป็นราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
จุดแข็ง
1. มีพืชทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว พริก หอมแดง กระเทียม ที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ตาบล คูซอด
จุดอ่อน
1. สินค้าทางการเกษตรยังไม่ได้รับการส่งเสริม มีคุณภาพที่ดีทั้งระบบ
2. ขาดงบประมาณในการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนชารุดทรุดโทรม
3. เกษตรกรขาดการบริหารจัดการนาที่ดี ทาให้ฤดูฝนน้าท่วม และแห้งแล้งในฤดูแล้ง
4. ไม่มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โอกาส
1. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและผลิตสินค้าแบบเกษตรอินทรีย์
อุปสรรค
1. ไม่มีการลงทุนในการแปรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
2. การไหลเข้าของวัฒนธรรมต่างชาติ
3. ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย
4. แหล่งน้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
1. มีการส่งเสริมการกีฬาในทุกๆด้าน
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามทาให้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนอบอุ่น
3. มีศูนย์ดารงธรรมประจาตาบลช่วยเหลือได้ทันที่เมื่อประชาชนเดือดร้อน
จุดอ่อน
1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ดีเท่าที่ควร และมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากปัจจุบันมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นและมีเยาวชนและประชาชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. มีพื้นที่บางส่วนยังมีปัญหาซ้าซากในเรื่องน้าท่วมยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
โอกาส
1. ประชาชนมีความสามารถเข้าสู่องค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้
2. มีสถานศึกษาในตาบลเพียงพอสาหรับเด็กและเยาวชนในตาบลได้
อุปสรรค
1. การไหลเข้าของวัฒนธรรมต่างชาติ
2. สื่อออนไลน์บางสื่อมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการทาผิด

-26ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
1. มีแหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าสาธารณะที่อุดมสมบรูณ์ ลุ่มน้ามูลไหลผ่าน
2. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลากหลาย ทั้งน้า ดิน ป่าไม้
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน
จุดอ่อน
1. ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แหล่งน้าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้าได้
2. มีลุ่มน้ามูลแต่ไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่
3. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ประชาชนบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เพื่อทาพื้นที่การเกษตร
โอกาส
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดการบริหารน้า
อุปสรรค
1. การปรับปรุงแหล่งน้ากระทบสิ่งแวดล้อม
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดการบริหารน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง
1. ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท์
2. หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครและประชาชนมีความเข้มแข็ง ดูแลสอดส่องรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ท้องถิ่นและท้องที่มีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น
จุดอ่อน
1. ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ขาดระเบียบวินัย
2. ผู้เสพติดที่ได้รับการบาบัดและฟื้นฟูไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่มีงานรองรับ
3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ อาจทาให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดและมีการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
2. รัฐบาลมีมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค
1. การเมืองในประเทศมีผลต่อการความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง
1. พนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ประชาคมภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในตาบลมีความ
สามัคคีปรองดอง
2. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐอย่างเข้มแข็ง
จุดอ่อน
1. ประชาชนเข้ามารับรู้ ตรวจสอบ การทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลยังมีน้อย
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบ ทุกระดับเข้ามาจัดตั้งหน่วยตรวจสอบในพื้นที่

-272. รัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นธรรม
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ด้านเศรษฐกิจ
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าสาขาที่ทารายได้มากที่สุด คือเกษตรกรรม
ปศุสัตว์และป่าไม้ ซึ่งประชาชนในเขตตาบลคูซอด ส่วนใหญ่ ทาการเกษตร โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และ
รัฐบาลก็มีนโยบาลสนับสนุนด้านการเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า เมื่อวิเคราะห์แล้วการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของตาบลคูซอด เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจ มีพื้นที่
เกษตรมาก มีน้าเป็นต้นทุน น่าจะได้ผล โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
รองลงมาส่งเสริมการปศุสัตว์ เพราะมีการเลี้ยงโครองมาจากการปลูกข้าว
- ด้านการเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทานาปลูกข้าว แต่ในอนาคตรัฐบาลมีแนวโน้มให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับ
การทานาเป็นทาการเกษตรอย่างอื่นทดแทน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเกษตรกรจากการทานาเป็นอย่างอื่น ควร
สร้างกระบวนการยอมรับในการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกษตรกรก่อน และที่สาคัญควรมีแนวโน้มที่ชัดเจนสร้าง
ความมั่นใจให้เกษตรกร

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
*************************

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองช่าง
ทุกส่วนงาน
สานักงานปลัด

1

การพัฒนาโครงสร้าง
บริการชุมชนและ
พื้นฐานและการยกระดับ สังคม
เศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้

เคหะและชุมชน
สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

2

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การเศรษฐกิจ
ทางสังคมและคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและ
สังคม

การเกษตร
สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
สังคมสงเคราะห์
การศึกษา
สาธารณสุข
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งบกลาง

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งบกลาง

ทุกส่วนงาน

กองสวัสดิการ
สังคม
กองการศึกษาฯ
สานักงานปลัด
กองการศึกษาฯ
สานักงานปลัด
กองสวัสดิการ
สังคม

3

เสริมสร้างความสมดุลด้าน การเศรษฐกิจ
ทรัพยากร
บริการชุมชนและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม

การเกษตร
เคหะและชุมชน

สานักงานปลัด
กองช่าง

ทุกส่วนงาน

4

การเสริมสร้างความมั่นคง บริหารงานทั่วไป
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย

การรักษาความสงบ
ภายใน

สานักงานปลัด

ทุกส่วนงาน

5

การบริหารจัดการภาครัฐที่ บริหารงานทั่วไป
มีประสิทธิ
บริการชุมชนและ
ภาพ
สังคม

บริหารงานทั่วไป
การศึกษา

สานักงานปลัด ทุกส่วนงาน
กองการศึกษาฯ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับ
เศรษฐกิจให้พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้
1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

ปี 2561
ปี 2562
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครง
(บาท)
การ

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

-

-

162

102,610,000

162

102,610,000

-

-

13

340,000

13

340,000

-

-

175 102,950,000

-

-

175 102,950,000

6
5

180,000
95,000

6
5

180,000
95,000

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครง
(บาท)
โครงการ
(บาท)
การ

162 108,410,000

162

13

340,000

13

175

108,750,000

175

108,150,000

6
5

180,000
95,000

6
5

180,000
95,000

107,810,00
0

340,000

648 421,440,000
52

1,360,000

700 422,800,000

24
20

720,000
380,000
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ยุทธศาสตร์

2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานงบกลาง
2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.8 แผนงานการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
รวม
3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

ปี 2561
ปี 2562
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครง
(บาท)
การ

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

รวม 5 ปี
จานว งบประมาณ
น
(บาท)
โครงก
าร

-

-

13
7
4
6

3,230,000
475,000
11,160,000
430,000

13
7
4
6

3,230,000
475,000
11,160,000
430,000

13
7
4
6

3,230,000
475,000
11,160,000
430,000

13
7
4
6

3,230,000
475,000
11,160,000
430,000

52
28
16
24

12,920,000

-

-

4
1

68,000
4,000

4
1

68,000
4,000

4
1

68,000
4,000

4
1

68,000
4,000

16
4

272,000
16,000

-

-

46

15,642,000

46

15,642,000

46

15,642,000

46

15,642,000

184 62,568,000

-

-

6
12
18

140,000
5,500,000
5,640,000

6
12
18

140,000
5,500,000
5,640,000

6
12
18

140,000
5,500,000
5,640,000

6
12
18

140,000
5,500,000
5,640,000

24
560,000
48 22,000,000
72 22,560,000

1,900,000
44,640,000

1,720,000

-31แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ปี 2561
ปี 2562
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครง
(บาท)
การ

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครง
(บาท)
การ

-

-

4

240,000

4

240,000

4

240,000

4

240,000

16

960,000

รวม

-

-

4

240,000

4

240,000

4

240,000

4

240,000

16

960,000

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิ
ภาพ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

27

3,890,000

27

3,890,000

27

3,890,000

27

3,890,000

108

15,560,00
0

รวม

-

-

27

3,890,000

27

3,890,000

27

3,890,000

27

3,890,000

108 15,560,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

270 133,560,000

1,080 524,446,000

270 128,362,000

270 128,362,000

270 134,162,000

-32รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง
จากสี่แยกดอนปู่ตา ถึงบ้าน
นายพูน ชัยชาญ บ้านคู
ซอด ม.1

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างในเวลากลางคืน
- เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและ
อาชญากรรม

ติดตั้ง 10 จุด

2

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต จุดที่ 1 ต่อจากค
สล.เดิม – ถนนคสล.ซอย 2
และจุดที่ 2 จากคสลเดิมถึง
ถนนลาดยางไปตาบลหนองไผ่
บ้านคูซอด ม.2

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 5.00
เมตร
ความหนา 0.15
เมตร
จานวน 2 จุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

-

200,000

200,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 จานวนโคมไฟที่ส่อง
สว่างตามเส้นทาง
เพิ่มขึ้น

200,000 200,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
3.ร้อยละที่ลดลงของ
จานวนอุบัติเหตุจาก
จราจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างในการ
เดินทางช่วง
กลางคืน
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
-ถนนในเขต อบต.
ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

-33แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
600,000

2563
(บาท)
600,000

2564
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ต่อจากคสล.เดิมลงท่าแพง บ้าน
แดง ม.3

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 200 เมตร

4

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
ดาดคอนกรีตหนองหลี่ – หนอง
ม่วง บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

เพื่อจัดให้มีร่องระบาย
น้าและรางระบายน้า

ยาว 500 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
600,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึงพอใจ
3.ร้อยละที่ลดลงของ
จานวนอุบัติเหตุจาก
จราจร
500,000 1. จานวนระยะทางที่ได้

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ดอนธาตุต่อจาก คสล.เดิมมาถึง
เส้น อบต.คูซอด บ้านเวาะ ม.5

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 200 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

7

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย
ม.6

- เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน
- เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและ
อาชญากรรม

ซ่อมแซม 10 จุด

-

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
-ถนนในเขต อบต.
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

การระบายน้าเป็นไป
ร่องระบายน้าทีม่ ีคุณภาพ อย่างสะดวก
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจใน
ร่องระบายน้า

กองช่าง

1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึงพอใจ
3.ร้อยละที่ลดลงของ
จานวนอุบัติเหตุจาก
จราจร
30,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึงพอใจ

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
-ถนนในเขต อบต.
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

- ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างในการ
เดินทางช่วง
กลางคืน
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

-34แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

8

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าบริเวณสามแยกศาลา
ประชาคมถึงนานายสามารถ
นารี บ้านหนองแวง ม.7

เพื่อจัดให้มีราง
ระบายน้า

ยาว 250 เมตร

9

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรไปหนองซี จากนา
นายสมคิด –นานางสมัยพร
ราชาวัง บ้านโนนทราย หมู่ 8

เพื่อจัดให้มีการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

บ้านโนนทราย
หมู่ที่ 8

-

500,000

500,000

500,000

10

โครงการขยายเขตไฟฟ้า จุดที่
1 บ้านโพนงอยไปบ้านโคก
เลาะ จุดที่ 2 จากบ้านนางมล
ฤดี หล้าสงค์ไปถึงบ่อใหญ่
บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่
อาศัยและไฟฟ้า
แสงสว่างในเวลา
กลางคืน

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

11

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างพร้อมสายลายจากแยก
บ้านนางสุกัญญา ถึงบ้านนาย
ปกครอง บุญภพ บ้านเปือย
ใหม่ ม.10

-เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน
-เพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1. จานวนระยะทางที่ได้
ร่องระบายน้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจใน
ร่องระบายน้า
500,000 1. ร้อยละของน้าประปาที่
สะอาดได้มาตรฐาน
2.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจ
ประปา
200,000 1. จานวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.จานวนโคมไฟแสงสว่าง
ตามเส้นทางที่เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจใน
การมีไฟฟ้าใช้
200,000 จานวนโคมไฟที่ส่องสว่าง
ตามเส้นทางเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การบริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

- ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย
- ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างเดินทางในช่วง
กลางคืน
- เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

- ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างในการเดินทางช่วง
กลางคืน
- เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

-35แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

-

100,000

100,000

100,000

12

โครงการก่อสร้างสนาม
เพื่อจัดให้มีสนามเด็ก
เด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ออก เล่นที่มีมาตรฐาน
กาลังกาย
บ้านคูซอด หมู่ 1

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

13

โครงการก่อสร้างร่อง
เพื่อจัดให้มีร่องระบาย
ระบายน้าจากบ้านนาย
น้าและรางระบายน้า
รังสรรค์ งามสมเนตร ถึง
สี่แยกถนนทางหลวงถนน
ผักบุ้ง บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

ยาว 100 เมตร

โครงการถนนดินลงสู่นา
กกเกดจากบ้านนายทอง
เลื่อม คาบุญ ไปสามแยก
จุดที่ 1 ไปคลองน้า จุดที่
2 ไปท่าแพง บ้านแดง
หมู่ที่ 3
โครงการขยายเขตระบบ
ประปาจากสามแยกบ้าน
นายคา กิ่งทวยหาญไป
โรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์ บ้านดงเปือย หมู่ที่4
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไปหนองอี
ซอย บ้านเวาะ ม.5

เพื่อจัดให้มีถนนลงสู่
ท้องนา

ความกว้าง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

เพื่อจัดให้มีการขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้าน

ยาว 150 เมตร

-

80,000

80,000

80,000

14

15

16

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
500,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ออกกาลังกายและ
จัดกิจกรรมต่างๆ
100,000 1. จานวนระยะทางที่ได้ การระบายน้า
ร่องระบายน้าทีม่ ี
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขต อบต.
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

80,000 1. ร้อยละของน้าประปา ประชาชนมีน้าใช้
ที่สะอาดได้มาตรฐาน
เพื่อการบริโภคและ
2.ร้อยละของประชาชน อุปโภคอย่าง
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ เพียงพอ

กองช่าง

200,000 1. จานวนระยะทางที่ได้ - ประชาชนมีไฟฟ้า
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
สาหรับการเกษตร
คุณภาพเพิ่มขึน้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
ในร่องระบายน้า
200,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีท่ ี่มีความพึง
พอใจ

กองช่าง

ประปา

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
ในการมีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร

-36แบบ ผ.02
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2562
(บาท)
800,000

2563
(บาท)
800,000

2564
(บาท)
800,000

17

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
จานวน 2 จุด บริเวณหนองคอก
ควายและทางเส้นเข้าดอนดู่ บ้าน
เปือย ม.6

เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกมีความมั่นคง
แข็งแรง

18

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
พร้อมสายลายจากจุดเดิมไปถึงบ้าน
สะเดา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

-เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าแสง ติดตั้ง 10 จุด
สว่างภายในหมู่บ้าน
-เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและ
อาชญากรรม

-

200,000

200,000

200,000

19

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าจาก
บ้านนายสฤษดิ์ คาตา – บ้านนาย
ชาญ พันธุ์ดี บ้านโนนทราย ม.8

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

-

200,000

200,000

200,000

โครงการขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่
10

เพื่อจัดให้มีน้าบาดาล จานวน 1 แห่ง
เพื่อการเกษตรใน
หมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน

20

จานวน 2 จุด
ขนาด
(180x180)3

2561
(บาท)
-

ยาว 400 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
800,000 ร้อยละของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มี ความสะดวกใน
ความพึงพอใจในการ การสัญจรไปมา
สัญจรไปมาสะดวก มีความมัน่ คง
แข็งแรง
200,000 จานวนโคมไฟทีส่ ่อง - ประชาชนมี
สว่างตามเส้นทาง
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
เพิ่มขึน้
การเดินทางช่วง
กลางคืน
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
200,000 1. จานวนระยะทางที่ การระบายน้า
ได้ร่องระบายน้าที่มี
เป็นไปอย่าง
คุณภาพเพิ่มขึ้น
สะดวก

กองช่าง

- ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

400,000

2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในร่อง
ระบายน้า
1.ร้อยละของน้า
บาดาลเพื่อการเกษตร
ที่ได้มาตรฐาน
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
รับบริการน้าบาดาล
เพื่อการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

21

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก
ดอนปู่ตาบ้านบาก ถึงถนนลาดยาง
2373 บ้านบาก ม.1

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟ้าสาหรับ
การอยูอ่ าศัย

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

22

โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร
จากแยกนานายสมจิตร ชัยชาญ –
แยกบ้านสะเดา บ้านคูซอด ม.2

เพื่อจัดให้มี
ไฟฟ้าสาหรับ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

23

โครงการขุดบ่อขยะ ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านแดง ม.3

เพื่อจัดให้มีบ่อ
ขยะที่ได้
มาตรฐาน

24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณซอย 6 บ้านนาย
ผอง จันทา ถึงบ้านนางเพียร บ้าน
ดงเปือย หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้าน
นายสุทัศน์ เจริญทรัพย์ถึงนานาง
เจียม ศิลาวงศ์ บ้านเวาะ ม.5

25

ความกว้าง 3.00
เมตร
ความยาว 3.00
เมตร
ลึก
3.00
เมตร
เพื่อให้มีถนน
บ้านดงเปือย หมู่ที่
คอนกรีตเสริม 4
เหล็ก ภายใน ยาว 20 เมตร
หมู่บ้าน
กว้าง 2.00 เมตร
เพื่อจัดให้มีถนน กว้าง 3.00 เมตร
ดินภายใน
ยาว 700 เมตร
หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

-

200,000

200,000

-

10,000

10,000

-

30,000

30,000

30,000

-

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1. จานวนระยะทางที่ได้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย

กองช่าง

- ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ทาให้มีบ่อขยะบริการ
ประชาชนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

30,000 ร้อยละของประชาชนที่มี

-ทาให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

200,000 1.จานวนร้อยละของถนน

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจใน
การมีไฟฟ้าใช้
200,000 200,000 1. จานวนระยะทางที่ได้
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจใน
การมีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
10,000
10,000 1. จานวนบ่อขยะที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
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27

28

29

30

31

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการถนนดินจากโคกดง เพื่อจัดให้มีถนนดิน
เปือยถึงโคกบ้านหว้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านเปือย หมู่ที่ 6
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจัดให้มีการ
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซม
หนองแวง ม.7
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
การเกษตรจาก กศน.
สาหรับการอยู่อาศัย
ประจาตาบลคูซอดไปทิศใต้
เลียบถนนทางหลวง2373
ปถึงสวนนายอนันต์ โพน
แก้ว บ้านโนนทราย หมู่
ที่ 8
โครงการถนนลูกรังจากบ้าน เพื่อจัดให้มีถนนลูกรัง
โนนทราย – หนองหลี่
ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านโพนงอย ม.9
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจัดให้มีการ
ร่องระบายน้า บ้านเปือย
ปรับปรุงซ่อมแซมร่อง
ใหม่ ม.10
ระบายน้า

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 3,000
เมตร

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า จากบ้านบาก –
สานักสงฆ์ บ้านบาก ม.1

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย

2561
(บาท)
-

2562
2563
(บาท)
(บาท)
1.500,000 1.500,000

2564
(บาท)
1.500,000

2565
(บาท)
1.500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.จานวนร้อยละของถนน
ที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของประชาชนใน

-ประชาชนมี
น้าประปาใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ระยะทาง 200 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

300,000 1. จานวนระยะทางที่ได้

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาหรับการ
อยู่อาศัย

กองช่าง

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 1,300
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร
ยาว 200 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

200,000 1.จานวนร้อยละของถนน

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจใน
ร่องระบายน้า

การระบายน้า
เป็นไปอย่าง
สะดวก

กองช่าง

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

300,000 1. จานวนระยะทางที่ได้ - ประชาชนมี
ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
ไฟฟ้าสาหรับการ
คุณภาพเพิ่มขึ้น
อยู่อาศัย

พื้นที่มีความพึงพอใจ

ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจใน
การมีไฟฟ้าใช้

ที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่มีความพึงพอใจ

กองช่าง
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 1,400
เมตรหนาเฉลี่ย 0.10
เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
230,000

2563
(บาท)
230,000

2564
(บาท)
230,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
230,000 1.จานวนร้อยละของ -ประชาชนได้รับ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
ความสะดวกใน
2.ร้อยละของ
การสัญจร

โครงการถนนลูกรังจากสี่
แยกนานายหอม –นาตา
สูน บ้านคูซอด ม.2

เพื่อจัดให้มีถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

33

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบ้านดงเปือย – กุด
หวาย บ้านดงเปือย ม.4

-

200,000

200,000

200,000

34

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้า
บ้านเวาะ ม.5

เพื่อจัดให้มีการปรับปรุง ความกว้าง 5.00 เมตร
และซ่อมแซมถนนลูกรัง ความยาว 800 เมตร
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีการปรับปรุง บ้านเวาะ หมู่ที่ 5
ซ่อมแซมคลองส่งน้า

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

-

100,000

100,000

100,000

35

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกกาลังกาย
บริเวณดอนปู่ตา บ้าน
เปือย หมู่ที่ 6

เพื่อจัดให้มีลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
มาตรฐาน

-

500,000

500,000

500,000

36

โครงการขยายเขตระบบ เพื่อจัดให้มีการปรับปรุง ระยะทาง 400 เมตร
ประปาจากบ้านนาย
ซ่อมแซมระบบประปา
ประยงค์ จันทา ไปถึง
ในหมู่บ้าน
บ้านนางสาวสังวาล ทอง
ทับ บ้านหนองแวง หมู่ที่
7

-

100,000

100,000

100,000

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละของ

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้าทาง
การเกษตร

กองช่าง

500,000 1. จานวนระยะทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ที่ได้ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
100,000 1.ร้อยละของ
น้าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจต่อการรับ
บริการประปา
เพิ่มขึน้

-4๐แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละของประชาชน

10,000 1. จานวนบ่อขยะที่ได้

37

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบาย
น้า บ้านโนนทราย ม.8

เพื่อจัดให้มกี ารปรับปรุง
ซ่อมแซมร่องระบายน้า

ยาว 200 เมตร

38

โครงการขุดบ่อขยะ บ้านโพนงอย ม.
9

เพื่อจัดให้มีบอ่ ขยะที่ได้
มาตรฐาน

-

10,000

10,000

10,000

39

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก
ฝาย ถึงสุดนานางราพึง พิทกั ษา
บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาหรับ
การอยู่อาศัย

ความกว้าง 3.00
เมตร
ยาว 3.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร
ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

40

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
แยก ซอย 5 ถึงโรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์ บ้านคูซอด หมู่ที่ 1

เพื่อจัดให้มถี นนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ภายในตาบล

ความกว้าง 3.00
เมตร
ยาว 475 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

800,000

800,000

800,000

800,000 1.จานวนร้อยละของ

41

เพื่อจัดให้มที างระบายน้า
โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้าตลอด
แนวทางข้างถนนทางหลวง2373 จาก ที่ระบายน้าได้ดี
หน้าบ้านจารัส คันศรถึงบ้านนายชัย
พจน์ อ้มแท่นทอง บ้านคูซอด ม.2

ขนาดท่อ 80
ยาว 250 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของประชาชน

42

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ชลประทานซ่อมแซมคลองส่งน้าจาก
บริเวณถนนลงแม่น้ามูล (ท่าบก) มา
บ้านแดงตลอดสาย บ้านแดง ม.3

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

500,000

500,000

500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
ในร่องระบายน้า

มาตรฐานเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
300,000 1. จานวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การระบาย
น้าเป็นไป
อย่างสะดวก

กองช่าง

ทาให้มีบ่อ
ขยะบริการ
ประชาชนที่
ได้มาตรฐาน
- ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาหรับ
การอยู่อาศัย

กองช่าง

ประชาชน
ถนนที่เพิม่ ขึน้
ได้รับความ
2.ร้อยละของประชาชน สะดวกใน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ การสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมี
ได้รับการพัฒนาเพิม่ ขึน้
แหล่งน้าใช้
2.ร้อยละของประชาชน เพื่ออุปโภค
ที่มีความพึงพอใจ
และบริโภค
และ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

-41แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,400,000

2563
2564
(บาท)
(บาท)
1,400,000 1,400,000

43

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นา
นายประจักษ์ บุญภพ ไป
บ้านโคกเลาะ บ้านดงเปือย
หมู่ที่ 4

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 500 เมตร

44

โครงการถนนดินนาครูชาญ
เพื่อจัดให้มีถนนดิน
พันธุ์ดี ไปถนนลาดยางบ้านผึ้ง ภายในหมูบ่ ้าน
บ้านเวาะ ม.5
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 500 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

45

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้าจากบ้านนางเกษตร ศิลศรี
ถึงทางหลวงชนบท บ้าน
เปือย หมู่ที่ 6

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

ยาว 200 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

46

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
แวงไปบ้านผือมอญ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 100 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
1,400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. จานวนระยะทาง
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึน้
2.จานวนโคมไฟแสง
สว่างตามเส้นทางที่
เพิ่มขึน้
3.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในการ
มีไฟฟ้าใช้
200,000 1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
300,000 1. จานวนระยะทาง
ที่ได้ร่องระบายน้าที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในร่อง
ระบายน้า
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย
- ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างเดินทาง
ในช่วงกลางคืน
- เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

การระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

-42แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล
เพื่อจัดให้มีสะพาน
ข้ามคลองส่งน้าที่
กว้างขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึง
พอใจ

จานวน 1 แห่ง

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึง
พอใจ
100,000 ร้อยละของประชาชนที่มี

47

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
แวงไปบ้านผือมอญ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 100 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

48

โครงการขยายสะพานข้าม
คลองส่งน้า บ้านโนนทราย
ม.8

49

โครงการถนนหินคลุกจาก
เพื่อจัดให้มีถนนหิน
ถนนทางหลวงศรีสะเกษผักบุ้ง คลุกภายในหมูบ่ ้าน
ถึงทางหลวงชนบทไปบ้าน
ขี้เหล็ก บ้านโพนงอย หมู่ 9

บ้านโพนงอย
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
หนาเฉลี่ย

-

100,000

100,000

100,000

50

โครงการก่อสร้างถังสูงประปา
หมู่บ้าน บ้านเปือยใหม่ ม.
10

เพื่อจัดให้มีถังสูง
ประปาที่ได้มาตรฐาน

จานวน 1 แห่ง

-

100,000

100,000

100,000

51

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
ออกกาลังกาย บริเวณบ้าน
บาก หมู่ 1

เพื่อจัดให้มีลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
มีมาตรฐาน

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

การเดินทาง
สัญจรสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร
100,000 1. จานวนถังสูงประปา ประชาชนมีน้าใช้
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่ออุปโภคและ
2.ร้อยละของ
บริโภคอย่าง
ประชาชนในพื้นที่มี
เพียงพอทั่วถึง
ความพึงพอใจ
500,000 1. จานวนระยะทางที่ ประชาชนได้รับ
ได้ลานคอนกรีตเสริม ความสะดวกใน
เหล็กที่มีคุณภาพ
การจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น
ต่างๆ
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-43แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

52

53

54

55

56

57

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000 1.จานวนร้อยละของ

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 1,000
เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000 1.จานวนร้อยละของ

ประชาชนได้รับ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
ความสะดวกใน
2.ร้อยละของประชาชน การสัญจร
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

โครงการถนนดินหลังบ้านนาง เพื่อจัดให้มีถนนดิน
สาราญ ไปทุ่งนาบ้านคูซอด ภายในหมูบ่ ้าน
ม.2
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล
โครงการก่อสร้างถนนดินลง
เพื่อจัดให้มีถนนดิน
ลูกรังบ้านแดงจากบ้าน
ภายในหมูบ่ ้าน
นางสาวศรีฤทัย เฟื้องศิลา
เชื่อมต่อระหว่าง
บ้านแดง หมู่ที่ 3
หมู่บ้านภายในตาบล
โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพื่อให้มีร่องระบาย
น้าจากสามแยกสวนนายคูณ น้าในหมู่บ้าน
กิ่งทวยหาญถึงทุ่งนา บ้านดง
เปือย ม.4

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 100 เมตร

ยาว 200 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของประชาชน

โครงการถนนหินคลุกจากหลัง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด ถึงกุดแคน บ้าน
เวาะ หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านเปือย ม.6

เพื่อจัดให้มีถนนหิน
คลุกภายในหมูบ่ ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ความกว้าง 3.00เมตร
ความยาว 4,000
เมตร

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละของประชาชน

เพื่อจัดให้มกี าร
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านเชือ่ มต่อ
ระหว่างหมู่บ้านภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มกี าร
ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ความกว้าง 4-5 เมตร
ความยาว 100 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

ความกว้าง 4-5 เมตร
ความยาว 350 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากถนนทางหลวงชนบทถึง
นานายบัวพัน จันทร์ศรี
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนได้รับ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
ความสะดวกใน
2.ร้อยละของประชาชน การสัญจร
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
มีความมัน่ คง
แข็งแรง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

200,000 ร้อยละของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
ในการสัญจรไปมา
สะดวก
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

กองช่าง

-44แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

400,000

400,000

400,000

58

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรข้างคลองส่งน้าถึงกุด
แคน บ้านโนนทราย ม.8

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

59

โครงการก่อสร้างถนนพร้อม
ลูกรังจากหนองแต้ – หนองหลี่
– หนองกลาง บ้านโพนงอย ม.
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบล็อกถึงนานาง
ราพึง พิทักษา บ้านเปือยใหม่
ม.10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากโรงเรียนคูซอด
ประชาสรรค์ถึงบ้านบาก
บ้านคูซอด ม.1

เพื่อจัดให้มีถนนพร้อม
ลูกรังภายในหมู่บา้ น
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล
เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน

ความกว้าง 4-5 เมตร
ความยาว 800 เมตร

-

ความกว้าง 4-5 เมตร
ความยาว 1,000
เมตร

-

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน เชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีถนนภายใน
หมู่บ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 400 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

800,000

800,000

800,000

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 200 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

60

61

62

โครงการถนนล้อมจากนาคุณ
ศิวิไล โมงขุนทดถึงนานายสม
จิตร ชัยชาญ บ้าน คูซอด ม.
2

2,300,000 2,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 1. จานวนระยะทาง
ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
400,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

2,300,000 2,300,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
800,000 1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

-45แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

63

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟส่องสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านแดง ม.3

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย
และไฟฟ้าแสงสว่างใน
เวลากลางคืน

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร
ติดตั้ง 10 จุด

64

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมจากบ้านนายคา
กิ่งทวยหาญไปโรงเรียนคูซอด
ประชาสรรค์ บ้านดงเปือย ม.4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หลังคลองส่งน้า จาก
จุดจ่ายน้าถึงคลองแยกไปหนอง
บัว บ้านเวาะ หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ความกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

ระยะทาง2,000 เมตร

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อจาก ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมไปกุดหวาย บ้าน
เปือย ม.6

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 2,500
เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

65

66

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1. จานวนระยะทาง

ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึน้
2.จานวนโคมไฟแสง
สว่างตามเส้นทางที่
เพิ่มขึน้
3.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในการ
มีไฟฟ้าใช้
500,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

1,000,000 1. จานวนระยะทาง

ที่ได้ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
500,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาหรับ
การอยู่อาศัย
- ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เดินทางในช่วง
กลางคืน
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-46แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

67

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรไปหนองซี บ้าน
โนนทราย ม.8

68

โครงการก่อสร้างศาลา
ประชาคมประจาหมู่บ้าน
บ้านโคกเลาะ ม.9

69

70

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละของ

300,000

300,000

300,000

300,000 1.จานวนอาคาร/

เพื่อจัดให้มีการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน
เพื่อจัดให้มีศาลา
ประชาคมประจา
หมู่บ้านที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8

จานวน 1 แห่ง

-

โครงการขยายเขตวางท่อ
ระบบน้าประปาจากบ้านนาง
สุกัญญา ถึงบ้านนายปกครอง
บุญภพ บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่
10

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาใน
หมู่บ้าน

จานวน 1 หมูบ่ ้าน

-

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้า ซอย 1,ซอย 5, ซอย 7,
ซอย 9, และจากบ้านนายพูน
ชัยชาญ ถึงซอย 5 บ้านคู
ซอด หมู่ที่ 1

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

ยาว 1,500 เมตร

-

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ศาลาอเนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐานเพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจใน
สถานที่จัดกิจกรรม
100,000
100,000
100,000
100,000 1.ร้อยละของ
น้าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจต่อการรับ
บริการประปา
เพิ่มขึน้
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทาให้ประชาชน
เดินทางและทา
กิจกรรมทางการ
เกษตรสะดวกขึน้

กองช่าง

ประชาคมมี
สถานที่สาหรับ
อบรม ประชุม
สัมมนา และ
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-47แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

71

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน บ้านคู
ซอด ม.2

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย
และไฟฟ้าแสงสว่างใน
เวลากลางคืน

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร
ติดตั้ง 10 จุด

72

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านนายนิมิต คานัน –
ถนนท่าแต้ บ้านแดง หมู่ที่
3

เพื่อจัดให้มีถนนภายใน
หมู่บ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 150 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

73

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อจัดให้มีลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ คอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
บริเวณดอนปู่ตา บ้านดงเปือย มาตรฐาน
หมู่ 4

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

74

โครงการถนนลงหินคลุกเลียบ
คลองส่งน้า บ้านเวาะ หมู่ที่
5

เพื่อจัดให้มีถนนหินคลุก ความกว้าง 4.00 เมตร
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ ความยาว 2,000
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน เมตร
ตาบล

-

750,000

750,000

750,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 1. จานวนระยะทางที่

ได้ขยายระบบไฟฟ้าที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.จานวนโคมไฟแสง
สว่างตามเส้นทางที่
เพิ่มขึน้
3.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในการมี
ไฟฟ้าใช้
200,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

500,000 1. จานวนระยะทาง
ที่ได้ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
750,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการอยู่อาศัย
- ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างเดินทาง
ในช่วงกลางคืน
- เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

-48แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

75

โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกจากบ้านเปือยไป
หนองคอกควาย บ้าน
เปือย ม.6

76

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรังจากคลองส่ง
น้า - หนองหลี่ – บ้าน
โนนทราย ม.8

77

78

79

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
300,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 1. จานวนระยะทางที่
ได้ร่องระบายน้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในร่อง
ระบายน้า
100,000 1.จานวนโคมไฟแสง
สว่างตามเส้นทางที่
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจในการ
มีไฟฟ้าใช้
800,000 1.จานวนร้อยละของ

เพื่อจัดให้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีถนนดินพร้อม
ลูกรังภายในหมู่บา้ น
เชื่อมต่อระหว่างหมูบ่ ้าน
ภายในตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 700 เมตร

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 200 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าจุดที่ 1 หน้า
บ้านนายสมควร หล้า
สงค์ ฉางข้าว จุดที่ 2 สี่
แยกบ้านนายทองปาน
พันธุ์ไผ่ ไปบ้านโคกเลาะ
บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านเปือยใหม่ ม.10

เพือ่ จัดให้มีร่องระบายน้า
และรางระบายน้า

ยาว 100 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้ง 10 จุด
ในเวลากลางคืน

-

100,000

100,000

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านบากไปสานักสงฆ์
บ้านบาก ม.1

เพื่อจัดให้มีถนนคอนกรีต
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

-

800,000

800,000

800,000

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 200 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

- ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างเดินทาง
ในช่วงกลางคืน
- เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ

กองช่าง

ถนนที่เพิม่ ขึน้
ความสะดวกในการ
2.ร้อยละของประชาชน สัญจร
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

-49แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000 1. จานวนระยะทางที่

80

โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ริมฝั่งมูล บ้านแดง ม.3

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

81

โครงการจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรระบบท่อ บริเวณ
สองข้างทาง
สาธารณประโยชน์สายกุด
หวาย-หนองหลี่ บ้านดงเปือย
หมู่ 4
(สร้างระบบท่อส่งน้าเพื่อ
การเกษตร)
โครงการถนนดินจากกุดแคน
– สะพานบ้านแก้ง บ้านเวาะ
หมู่ที่ 5

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ จานวน 1 หมู่บ้าน
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

100,000

100,000

100,000

ได้ขยายระบบไฟฟ้าที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
100,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความพึง
พอใจ

เพื่อจัดให้มีถนนหินคลุก ความกว้าง 4 เมตร
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ ความยาว 6,000
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน เมตร
ตาบล

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 1.จานวนร้อยละของ
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากโรงสูบ
น้าประปาไปดอนดู่ บ้าน
เปือย หมู่ที่ 6

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

-

400,000

400,000

400,000

84

โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหมู่บ้านถึงคลองส่ง
น้า สร้างบล็อกคอนเวิร์สเพิ่ม
บ้านโนนทราย ม.8

เพื่อจัดให้มีถนน
ความกว้าง 3.00 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กและ ความหนา 0.15 เมตร
สร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ความยาว 150
เมตร
ขนาด (180x180)3

-

400,000

400,000

400,000

82

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ระยะทาง 400 เมตร

ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
400,000 1. จานวนระยะทางที่
ได้ขยายระบบไฟฟ้าที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
400,000 1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่ง
น้าใช้เพื่ออุปโภค
และบริโภคและ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

-5๐แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่
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โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

ระยะทางไม่เกิน 1,000
เมตร
บ้านคูซอด ม.1

-

200,000

200,000

200,000

โครงการถนนหินคลุกจาก
ถนนทางหลวงศรีสะเกษผักบุ้ง
ถึงหนองคูซอด บ้านโพน
งอย หมู่ที่ 9

เพื่อจัดให้มีถนนหิน
คลุกภายในหมูบ่ ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

86

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
จากปากทางหน้าบ้านนาง
อ่อนจันทร์ –ร่องน้า บ้าน
เปือยใหม่ ม.10

เพื่อจัดให้มีถนนลูกรัง
ภายในหมูบ่ ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

87

โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
การเกษตรจากโรงเรียนคูซอด สาหรับการเกษตร
ประชาสรรค์ – บ้านเปือยใหม่ อย่างเพียงพอ
ม. 10

88

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อพัฒนาให้สามารถ จานวน 1 แห่ง
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

100,000

100,000

100,000

89

โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้าเส้นหลัง อบต.ไป
กุดแคน บ้านเวาะ ม.5

เพื่อจัดให้มีสะพาน
ข้ามคลองส่งน้าที่มี
มาตรฐาน

-

100,000

100,000

100,000

ความยาว 280 เมตร

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 1.จานวนร้อยละ

ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
100,000 1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 1. จานวน
ระยะทางที่ได้ขยาย
ระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

100,000 1.จานวนสะพานที่

มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ทาให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

-51แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000 1. จานวนระยะทางที่ ประชาชนมีไฟฟ้า

90

โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากหนองแต้ – หนองกลาง
บ้านโพนงอย ม.9

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

91

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
ออกกาลังกาย บ้านเปือยใหม่
หมู่ 10

เพื่อจัดให้มีลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
มาตรฐานและอุปกรณ์
ออกกาลังกาย

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

92

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางสาวราตรี จันทร์สวุ รรณ
ถึงบ้านนางบัวไล ธรรมวงศ์
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 300 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000

93

โครงการถนนดินจากหนองตา เพื่อจัดให้มีถนนดิน
ด่างไปหนองขี้หมา บ้าน
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
เวาะ ม.5
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
โครงการขุดบ่อขยะ แทนบ่อ เพื่อจัดให้มีบ่อขยะที่ได้
เดิม บ้านโนนทราย ม.8
มาตรฐาน

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 300 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

200,000 1.จานวนร้อยละของ

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 3.00 เมตร
ลึก
3.00 เมตร

-

10,000

10,000

10,000

94

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

10,000

ได้ขยายระบบไฟฟ้าที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
1. จานวนระยะทางที่
ได้ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
1.จานวนร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
1. จานวนบ่อขยะที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในออก
กาลังกายและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

ทาให้มีบ่อขยะ
บริการประชาชนที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-52แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

95

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรไปหนองแต้ บ้าน
โนนทราย ม.8

96

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตรจากถนนทางหลวง
ศรีสะเกษบ้านผักบุ้งถึงถนน
ทางหลวงชนบทไปบ้าน
ขี้เหล็ก บ้านโพนงอย ม.9

97

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไปดอนปู่
ตาถึงนารวม บ้านเปือยใหม่
ม.10

98

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทุกเส้นภายในหมู่บ้าน
บ้านแดง ม.3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดให้มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน
เพื่อจัดให้มีการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8

2561
(บาท)
-

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

500,000

500,000

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนทุกเส้นภายใน
หมู่บ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ น
ภายในตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 1,000 เมตร

-

1,1000,000

1,100,000

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 100 เมตร

-

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

500,000

500,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืนและทา
กิจกรรมการเกษตร

กองช่าง

1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

1,100,000 1,100,000

100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-53แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

200,000

200,000

200,000

99

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ภายในหมูบ่ ้านพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลังกาย บ้าน
โพนงอย หมู่ 9

เพื่อจัดให้มีลาน
กีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีมาตรฐาน
และอุปกรณ์ออก
กาลังกาย

ความกว้าง 9.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร

100

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าจากบ้านนาง
อิสรัญญา ถึง บ้านนายนัน
บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

ยาว 100 เมตร

-

101

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าดาดคอนกรีต
บริเวณถนนสายหนองใหญ่
ถึงนากกโก บ้านดงเปือย
หมู่ที่ 4

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าดาด
คอนกรีตและราง
ระบายน้า

ยาว 2,000 เมตร

-

1,000,000

1,000,000

102

โครงการถนนลงหินคลุกต่อ
จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม เส้นหนองอีซอย
บ้านเวาะ หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มีถนน
ลูกรังภายใน
หมู่บ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ น
ภายในตาบล

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 1,000
เมตร

-

300,000

300,000

1,000,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 1. จานวน
ระยะทางที่ได้ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 1. จานวน
ระยะทางที่ได้ร่อง
ระบายน้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
1,000,000 1. จานวน
ระยะทางที่ได้ร่อง
ระบายน้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจใน
ร่องระบายน้า
300,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

-54แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงา
น
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

102

โครงการขยายเขตไฟฟ้าการ
เกษจากถนนทางหลวง
2373 ไปหนองแต้ ถึง
หนองหลี่ ถึงหนองกลาง
บ้านโพนงอย ม.9

เพื่อจัดให้มกี ารขยาย
เขตไฟฟ้าการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ในเวลากลางคืนและ
ทากิจกรรม
การเกษตร

103

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเปือยใหม่ หมู่
10

เพื่อจัดให้มถี นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเชือ่ มต่อ
ระหว่างหมู่บ้านภายใน
ตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 200 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

104

โครงการต่อเติมและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดให้มกี ารต่อเติม
และปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของ

เด็กมีสถานที่เรียน
มั่นคงปลอดภัย

กองช่าง

105

โครงการถนนดินดอนปู่ตาไป
หนองปูด บ้านเวาะ หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มถี นนดิน
ภายในหมู่บ้านเชือ่ มต่อ
ระหว่างหมู่บ้านภายใน
ตาบล

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 2,000
เมตร

-

500,000

500,000

500,000

ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ
500,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

106

โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เปือยใหม่ หมู่ 10

เพื่อจัดให้มกี าร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเชือ่ มต่อ
ระหว่างหมู่บ้านภายใน
ตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 100 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

-55แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

107

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาใน
หมู่บ้าน

จานวน 1 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

108

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าจากสี่แยกบ้าน
เวาะ ถึงทางไปบ้านแดง
บ้านเวาะ หมู่ที่ 5

เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

ยาว 300 เมตร

-

300,000

300,000

300,000

109

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ซ่อมแซมทานบห้วยตาโด
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ทานบห้วยตาโดที่ได้
มาตรฐาน

จานวน 1 แห่ง

-

200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
100,000 1.ร้อยละของ
น้าประปาสะอาดได้
มาตรฐาน
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจต่อการรับ
บริการประปาเพิ่มขึ้น
300,000 1. จานวนระยะทางที่
ได้ร่องระบายน้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
200,000 ร้อยละของประชาชน

110

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้าน
เวาะ ม.5

จานวน 1 แห่ง

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของความพึง

111

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าสองข้างทาง
ซอย 1 จากบ้านนายชิน
ราศี – ถนนบ้านเวาะบ้าน
แดง บ้านแดง หมู่ที่ 3

เพื่อจัดให้มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
สูบน้าด้วยไฟฟ้า ที่
ได้มาตรฐาน
เพื่อจัดให้มีร่อง
ระบายน้าและราง
ระบายน้า

ยาว 260 เมตร

-

400,000

400,000

400,000

400,000 1. จานวนระยะทางที่

ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการรับบริการ
เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

การระบายน้า
เป็นไปอย่าง
สะดวก

กองช่าง

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
2.ชะลอการเกิด
น้าท่วม

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

การระบายน้า
ได้ร่องระบายน้าที่มี
เป็นไปอย่าง
คุณภาพเพิ่มขึน้
สะดวก
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ
ในร่องระบายน้า

กองช่าง

-56แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

-

20,000

20,000

20,000

112

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางนิ่มนวล เมธาภัทรกุล ถึง
บ้านนางทานอง ธรรมวงศ์
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 100 เมตร

113

โครงการขุดบ่อขยะ บ้าน
เวาะ หมู่.5

เพื่อจัดให้มีบ่อขยะที่
ได้มาตรฐาน

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 3.00 เมตร
ลึก
3.00 เมตร

114

โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารที่ทาการ
สานักงาน อาคารห้องประชุม
ภายในที่ทาการ อบต.

เพื่อจัดให้มีการ
อาคารสานักงานและ
ซ่อมแซมและ
อาคารห้องประชุม
ปรับปรุงอาคาร
ภายใน อบต.
ภายในที่ทาการ อบต.

-

900,000

900,000

900,000

115

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทาการ อบต.

เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

จานวน 1 แห่ง

-

100,000

100,000

100,000

116

โครงการก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง
สานักงานกองสวัสดิการสังคม อาคารสานักงานกอง
สวัสดิการสังคม

โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานกองสวัสดิการ
สังคม

-

900,000

900,000

900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
200,000 1.จานวนร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ถนนที่เพิ่มขึ้น
ความสะดวกในการ
2.ร้อยละของประชาชน สัญจร
ในพื้นที่มีความพึงพอใจ
20,000 1. จานวนบ่อขยะที่ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ทาให้มีบ่อขยะ
บริการประชาชนที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

900,000 ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนมีสถานที่
พื้นที่มีความพึงพอใจ
ติดต่อราชการ
ประชุม อบรมและ
จัดกิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน
100,000 ร้อยละของประชาชนใน ประชาชนมีสถานที่
พื้นที่มีความพึงพอใจ
ติดต่อราชการที่มี
ภูมิทัศน์ดี

กองช่าง

900,000 1. จานวนระยะทางที่
ได้ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีความพึงพอใจ

กองช่าง

มาตรฐานเพิ่มขึน้
2.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นทีม่ ีความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
และมีที่ออกกาลัง
กายเพือ่ สุขภาพ

กองช่าง

-57แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

117

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมฝั่งแม่น้ามูล
สะพานบ้านแก้ง

118

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดกลาง
หมู่ 4

119

110

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของแพมูลที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อจัดให้มีระบบ
ประปาผิวดินที่มี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกอนามัยเก่าถึงนานาย
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
สมจิตร ชัยชาญ บ้านคูซอด ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
หมู่ที่ 2
ตาบล
โครงการก่อสร้างถนนหิน
เพื่อจัดให้มีถนนหินคลุก
คลุกจากบ้านแดงถึงบ้านผึ้ง ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ตาบลรังแร้ง บ้านแดง หมู่ ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ที่ 3
ตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละของ

จานวน 1 แห่ง

-

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000 ร้อยละของ

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 550 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

1,530,000

1,500,000

1,530,000

ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 2,000 เมตร

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

111

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากหนองหลี่ถึงหนอง
คอกควาย บ้านดงเปือย
หมู่ที่ 4

เพื่อจัดให้มีถนนหินคลุก ความกว้าง 4.00 เมตร
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ ความยาว 1,000 เมตร
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

-

600,000

600,000

600,000

112

โครงการซ่อมแซมต่อเติม
ขยายศาลาประชาคม
เอนกประสงค์ดอนปู่ตา
บ้านเปือย หมู่ที่ 6

เพื่อจัดให้มีการ
ซ่อมแซมปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์

-

100,000

100,000

100,000

บ้านเปือย หมู่ที่ 6

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ภูมทิ ัศน์
สวยงามและมี
นักท่องเที่ยวมา
เพิ่มขึน้
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

1,530,000 1.จานวนร้อยละ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

1,200,000 1.จานวนร้อยละ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการทา
กิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
600,000 1.จานวนร้อยละ
ของถนนที่เพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีความพึงพอใจ

กองช่าง

-58แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

113

114

โครงการ

2562
(บาท)
150,000

2563
(บาท)
150,000

2564
(บาท)
150,000

2565
(บาท)
150,000 ร้อยละของ

200,000 1.จานวนร้อยละของ

เพื่อจัดให้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล
เพื่อจัดให้มีถนนหินคลุก
ภายในหมูบ่ ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บา้ นภายใน
ตาบล

ความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 400 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 1,300 เมตร

-

1,000,000

1,000,000

เพื่อจัดให้มีปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
เอนกประสงค์ใน
หมู่บ้านภายในตาบล
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อจัดให้มีการขยาย
การเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อ เขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
แปลงบริเวณแยกทางเข้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

100,000

บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่
10

-

โครงการปรับเกลี่ยถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกสามแยก
ดอนเค็ง ถึงสามแยก
หนองหลี่ บ้านเปือยใหม่
หมู่ที่ 10

ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 900 เมตร

-

116

โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านโพน
งอย หมู่ที่ 9

เพื่อจัดให้มีถนนดินลง
หินคลุกภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านภายในตาบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

โครงการถนนลงหินคลุก
จากถนนลาดยางถึงนานาง
จาเนียร ประสานนอก
บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

118

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดให้มกี ารขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากแยกนานายประมวลถึง
นานายภวินท์ นารี บ้าน
โพนงอย หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านโคกเลาะถึงหนองโน
บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

115

117

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ในเวลากลางคืนและ
ทากิจกรรมการเกษตร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

1,000,000

1,000,000 1.จานวนร้อยละของ ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

100,000

100,000

600,000

600,000

500,000

500,000

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ
100,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในจัดกิจกรรม
ในชุมชน

กองช่าง

600,000

600,000 ร้อยละของ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
เวลากลางคืนและการ
ทากิจกรรมทางการ
เกษตร

กองช่าง

500,000

500,000 1.จานวนร้อยละของ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

ถนนที่เพิม่ ขึน้
2.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจ

-59แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและขน
ย้ายผลผลติทาง
การเกษตร

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละของ

ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ

- ทาให้การระบาย
น้าเป็นไปอย่าง
สะดวก

กองช่าง

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวก

กองช่าง

119

โครงการวางท่อระบายน้า
จากบ้านนายแหวน
มณีวรรณออกไปถนนทาง
หนองสาม (นาทด) บ้านคู
ซอด หมู่ที่ 1

เพื่อให้มีทางระบายน้าที่ บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
ระบายน้าได้ดี
ยาว 100 เมตร

120

โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากถนนนาหนองหว้า ถึง
ถนนที่นานางสร้อย คาเคน
บ้านคูซอด หมู่ที่ 1

เพื่อจัดให้มีถนนดิน
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
กว้าง 3 เมตร ยาว
300 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

121

โครงการลงถนนหินคลุก
จากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบากถึงบ้านนาง
ฤทธิ์ บ้านบาก หมู่ที่ 1

เพื่อจัดให้ลงหินคลุกบน
ถนนภายในหมู่บ้าน

บ้านบาก หมู่ที่ 1
กว้าง 3 เมตร ยาว 50
เมตร

-

100,000

100,000

122

โครงการวางท่อผ่าซีกจาก
บ้านครูวิชชุดา ชัยชาญ
(ท้ายซอย 1)ถึงดอนปู่ตา
บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
โครงการเปลี่ยนท่อระบาย
น้าจากซอย 7 ถึงซอย
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
บ้านคูซอด หมู่ที่ 1

เพื่อจัดให้มีร่องระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
ยาว 1,000 เมตร

-

100,000

เพื่อให้มีทางระบายน้าที่ บ้านคูซอด หมู่ที่ 1
ระบายน้าได้ดี
ยาว 800 เมตร

-

100,000

123

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

-6๐แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

124

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000 ร้อยละของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ทาให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกไม่มี
น้าท่วมขัง

กองช่าง

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้เพื่อการเกษตร

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
และเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

100,000

400,000

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้การระบายน้า
เป็นไปอย่างสะดวกไม่มี
น้าท่วมขัง

กองช่าง

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละของ

กองช่าง

600,000

600,000

600,000

600,000 ร้อยละของ

- ทาให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
และเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-ทาให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
และเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ยาว 100 เมตร

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าเพื่อใช้
ในการเกษตร

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ระยะทางไม่เกิน
1,000 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ยาว 160 เมตร

-

100,000

100,000
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โครงการก่อสร้างท่อระบาย เพื่อให้มีทางระบายน้าที่ บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
น้าบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน ระบายน้าได้ดี
ยาว 400 เมตร
คูซอด บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-

100,000

128

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณท้ายซอย
6 ถึง บ้านเลขที่ 110
บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ยาว 300 เมตร

-

129

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากอนามัยเก่าไป
บ้านหนองแวง บ้านคูซอด
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ยาว 700 เมตร

-

126

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

เพื่อจัดให้มีร่องระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน

125

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าบ้านนายสมจิตร
ชัยชาญ ถึงบ้านนางศิวิไล
โมงขุนทด บ้านคูซอด
หมู่ที่ 2
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรไปนานายชัย
พจน์ อ้มแท่นทอง บ้านคู
ซอด หมู่ที่ 2
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างจากสามแยก
อนามัยเก่า ถึงถนนลาดยาง
ถนนผักบุ้ง บ้านคูซอด หมู่
ที่ 2

วัตถุประสงค์

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

กองช่าง

-61แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

130

131

132

โครงการ

โครงการเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้าน
นางนัน ศรีอ่อนนิ่ม ถึง
บ้านนายยศ อัศวภูมิ จุดที่
2 จากบ้านนายอ่วม โคษา
ถึงบ้านนางนิ่มนวล เมธา
ภัทรกุล บ้านแดง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าแบบมีฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก จานวน 6
จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้าน
นางสาวฉวี ศิลาวงศ์ จุดที่
2 บริเวณบ้านนายสะอาง
อานวย จุดที่ 3 บริเวณ
บ้านนางปั่น ค้าวงศ์ จุดที่
4 บริเวณบ้านนายสุชา
ศิลาวงศ์ จุดที่ 5 บริเวณ
บ้านนายสวัสดิ์ ศิลาวงศ์
และจุดที่ 6 บริเวณบ้าน
นางชัน ดวงตะวัน บ้าน
แดง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าดาดคอนกรีต
บริเวณข้างวัดบ้านแดง
บ้านแดง หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
100,000

2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000 ร้อยละของ

เพื่อให้มีเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 100 เมตร
กว้าง 4 เมตร

เพื่อให้มีร่องระบายน้า
แบบมีฝาปิดตะแกรง
เหล็ก

บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 600 เมตร

-

600,000

600,000

600,000

เพื่อให้มีร่องระบายน้า
ดาดคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน

บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 100 เมตร

-

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

600,000 ร้อยละของ

-ทาให้มีรอ่ งระบาย
น้าทีร่ ะบายน้าได้
สะดวกและมีฝาปิด
ตะแกรงเหล็กที่
ป้องกันอันตรายได้

กองช่าง

200,000 ร้อยละของ

- ทาให้การระบาย
น้าเป็นไปอย่าง
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

-62แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
460,000

2563
(บาท)
460,000

2564
(บาท)
460,000

2565
(บาท)
460,000 ร้อยละของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
ป้องกันการ
พังทลายของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและ
ป้องกันการ
พังทลายของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

30,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และให้แสง
สว่างในการสัญจร
ยามกลางคืน

กองช่าง

60,000

60,000 ร้อยละของ

-ทาให้การระบาย
น้าสะดวก

กองช่าง

200,000

200,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

โครงการลงลูกรังไหล่ทาง
บริเวณถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไปท่าแพง บ้านแดง
หมู่ที่ 3

134

โครงการลงลูกรังจากสนาม เพื่อให้มีลูกรังลงไหล่
กีฬาบ้านแดงถึงแยกบ้านผึ้ง ทางถนนคอนกรีตเสริม
บ้านแดง หมู่ที่ 3
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน

บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 1,500 เมตร
กว้าง 2.00 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ

135

โครงการลงหินคลุกจาก
ศาลากลางบ้านแดง ถึง
คลองน้า บ้านแดง หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีหินคลุกลงบน
ถนน ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 300 เมตร กว้าง
3.00 เมตร

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของ
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โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากบ้านเลขที่ 66
หมู่ที่ 4 ถึงทุ่งนา บ้านดง
เปือย หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าจากหน้าบ้านนาย
จรูญ คาตา ถึงถนนลาดยาง
4053 บ้านดงเปือย หมู่ที่
4
โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกบริเวณสามแยก
หลุมขยะเก่า ถึงนากกโก
บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4
ยาว 40 เมตร

-

30,000

30,000

30,000

เพื่อให้มีร่องระบายน้า
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4
ยาว 120 เมตร

-

60,000

60,000

เพื่อให้มีถนนลงหินคลุก
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4
ยาว 450 เมตร กว้าง
3.00 เมตร

-

200,000

200,000
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บ้านแดง หมู่ที่ 3
ยาว 900 เมตร กว้าง
2.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

133

137

เพื่อให้มีลูกรังลงไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

-63แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

139

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านดง
เปือย ม.4

เพื่อจัดให้มีการปรับปรุง บ้านดงเปือย ม.4
ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน

140

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิมจากบ้านนายคา กิ่ง
ทวยหาญ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างจากบ้านเลขที่
66 หมู่ที่ 4 ถึงทุ่งนา บ้าน
ดงเปือย หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้าจากบ้านจากบ้าน
นางจันทร์ นวลใส ถึงถนน
ทางหลวงชนบท บ้านเปือย
หมู่ที่ 6
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากถนนทางหลวง
ชนบท ถึงนานายบุญมี ศรี
ภิรมย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่
7

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4
ยาว 270 เมตร

-

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชนมี
แสงสว่างในการ
สัญจรยาม
กลางคืน

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4
ยาว 40 เมตร

-

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรใน
เวลากลางคืน

กองช่าง

เพื่อให้มีร่องระบายน้า
ภายในหมูบ่ ้าน

บ้านเปือย หมู่ที่ 6
กว้าง 4.00 เมตรยาว
200 เมตร

-

300,000

300,000 300,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

-ทาให้การระบาย
น้าสะดวกไม่เกิด
น้าท่วม

กองช่าง

เพื่อให้มีการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
ยาว 1,000 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร

-

200,000

200,000

-ทาให้การเดินทาง
และการขนย้าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรสะดวก

กองช่าง

141

142

143

200,000

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

300,000

200,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีภูมิ
ทัศน์
สภาพแวดล้อมที่
ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-64แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

144

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)
400,000

2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
400,000 ร้อยละของ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากจุดเดิม จุด
ที่ 1 บริเวณศาลปูแ่ ก้วไป
หนองคนเปือย จุดที่ 2
จากศาลปูแ่ ก้ว ถึงนานาย
บุญ ศรีบุญเรือง (หนองอี
โอ)บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโรง
ปุ๋ย ถึงทางหลวงไปบ้าน
ผักบุ้ง บ้านหนองแวง หมู่ที่
7

เพื่อให้มีการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
ยาว 500 เมตร

เพื่อให้มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
900 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละของ
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โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงจากจุดเดิมไป
ศาลปู่แก้ว บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงภายใน
หมู่บ้าน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7
ยาว 400 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของ

147

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้มีการขยายเขต
การเกษตรจากบ้านนายเจต ไฟฟ้าการเกษตรภายใน
พัฒนา คาตา ถึงหนองหลี่ หมู่บ้าน
บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละของ

145

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการทา
การเกษตร

กองช่าง

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและการ
ขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร
-ทาให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและทา
การเกษตร

กองช่าง

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและทา
การเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

-65แบบ ผ.02
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000 ร้อยละของ

กองช่าง

1,000,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชน
เดินทางไปมาสะดวก
ขึ้น

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางและขน
ย้ายผลผลิตเกษตร

กองช่าง

500,000

500,000

500,000 ร้อยละของ

-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางและขน
ย้ายผลผลิตเกษตร

กองช่าง

64,970,000

64,970,000

-

-

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าบ้านโคกเลาะถึง
หนองโน บ้านโพนงอย หมู่
ที่ 9

เพื่อให้มีการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่าภายใน
หมู่บ้าน

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

149

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรจากดอนปู่ตาถึง
นารวม บ้านเปือยใหม่ หมู่
ที่ 10
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรแยกบ้านเปือ
ยถึงโรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่
10
โครงการเสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแยกบ้านนายคา
พันธ์ ถึงบ้านนางติ๋ม บ้าน
เปือยใหม่ หมู่ที่ 10
โครงการเสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางเสน่
มณีวรรณ ถึงทางหลวง
ชนบท บ้านเปือย หมู่ที่ 6
152 โครงการ

เพื่อให้มีการขยายเขต
ไฟฟ้าการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่
10

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของ

เพื่อให้มีขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตรภายใน
หมู่บ้าน

ยาว 1,300 เมตร

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้มีการเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน

ยาว 200 เมตร

-

100,000

100,000

-

500,000

-

64,970,000

151

152

รวม

เพื่อให้มีการเสริมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่ ้าน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้ประชาชน
เดินทางไปมา
ช่วงเวลากลางคืน
และทากิจกรรม
การเกษตรสะดวกขึน้
-ทาให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางและทา
การเกษตร

148

150

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

64,970,000

-

กองช่าง

-66แบบ ผ.02
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีสวัสดิการที่ดี บ้านดง
เปือย หมู่ 4

เพื่อจัดให้มีการสนับสนุน
ให้ประชาชนมีสวัสดิการที่
ดี

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000 ร้อยละของ

2

โครงการส่งเสริมตลาดในชุมชน
บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

เพื่อจัดให้มีตลาดในขุมชน
ที่มีมาตรฐาน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-

20,000

20,000

20,000

20,000 1.จานวนตลาด

3

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น/
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ภายในตาบล

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

4

โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร/กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
อาชีพหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของ

5

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ บ้านเปือย หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในกลุ่มอาชีพ

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละครัวเรือนที่

6

โครงการส่งเสริมหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ภายในตาบล

เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนหมู่บ้านที่รว่ ม

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ชุมชนที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
20,000 ร้อยละครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

เข้าร่วมโครงการ

โครงการทีเ่ พิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีมี
สวัสดิการที่ดี ขึน้

กองสวัสดิการ
สังคม

ประชาชนมีแหล่ง
จาหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรและ
อื่นและเพิม่ รายได้
ให้ครอบครัว
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึน้ หลังฤดูเก็บ
เกี่ยว
ประชาชนมี
สวัสดิการที่ดี ขึน้

สานักงานปลัด

ป้องกันการล้น
ตลาดของผลิตผล
สดและช่วย
ยกระดับราคา
ผลผลิตไม่ให้ตกต่า
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้

สานักงานปลัด

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

-67แบบ ผ.02
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

7

โครงการรับซื้อข้าวเปลือกจาก เพื่อชะลอการขาย
เกษตรกรภายในหมู่บ้าน
ข้าวในฤดูที่ขา้ วเก็บ
บ้านดงเปือย หมู่ 4
เกี่ยว

จานวน 7 ตัน

2561
(บาท)
-

8

โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธ์
ข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพ
ให้เกษตรกร บ้านดงเปือย
หมู่ 4
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านหนอง
แวง หมู่ 7

เพื่อจัดให้มีการ
สนับสนุนจัดซื้อพันธุ์
ข้าวเปลือกหอมมะลิ
ราคาถูก
เพื่อจัดให้มีการ
สนับสนุนส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ

จานวน 1 แห่ง

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ

จานวน 1 แห่ง

-

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ

10

โครงการยาม่องน้าสมุนไพร
บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีการส่งเสริม
อาชีพยาม่องน้า
สมุนไพรประชาชน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-

20,000

20,000

20,000

20,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

11

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ฝึกอบรมทาปุย๋ อินทรีย์ บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีการส่งเสริม
ความเข้มแข็งในกลุ่ม
อาชีพ

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

-

20,000

20,000

20,000

20,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

9

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ลดจานวน
ข้าวเปลือกในฤดู
การเก็บเกี่ยว

สานักงาน
ปลัด

ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือกที่มี
คุณภาพและราคา
ถูกกว่าท้องตลาด
ประชาชนอาชีพ
ทางเลือก
นอกเหนือจาก
เกษตรกรรม
-ทาให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักงาน
ปลัด

-ทาให้ประชาชนมี
ความสามัคคีและ
เพิ่มทักษะใน
การเกษตร

สานักงาน
ปลัด

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

-68แบบ ผ.02
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน
บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8

13

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เลี้ยง เพื่อให้มีการส่งเสริม
ไก่พื้นเมือง บ้านเปือยใหม่ หมู่ ความเข้มแข็งในกลุ่ม
ที่ 10
อาชีพ

รวม

13 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีตลาดชุมชนที่ บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8
ได้มาตรฐาน

-

บ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ 10

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

-

20,000

20,000

20,000

340,000

340,000

340,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
20,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
340,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ทาให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สานักงาน
ปลัด

-ทาให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

-

-69แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติ
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการส่งเสริมการเกษตร
นอกเขตชลประทาน บ้าน
เวาะ หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ภายในตาบล

จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ใช้น้าน้อยทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
ลดต้นทุนการผลิต
ภายในตาบล

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

3

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ปรับปรุงดิน

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
ปรับปรุงดินและลดการ
เผาตอซังข้าว

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

4

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร

จานวน 1 แห่ง

-

30,000

30,000

30,000

5

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร ปศุสัตว์

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
เพื่อจัดให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์
ให้กับประชาชน

1 ครั้ง/ปี

-

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 1.จานวน
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ
30,000 1.จานวน
ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ
30,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ
30,000 จานวนประชาชน
เข้าใช้บริการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
30,000 1.จานวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด

ประชาชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด

ประชาชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด

ทาให้เกษตรได้รับ
ความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพในการทา
การเกษตร

สานักงานปลัด

ทาให้ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์

สานักงานปลัด

-7๐แบบ ผ.02
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืน
บ้านแดง หมู่ 3

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรที่ยังยืนแก่
ชุมชน

รวม

6 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

180,000

180,000

180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
30,000 1.จานวน

ประชาชนสามารถ
ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้และลด
และรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายใน
2.ร้อยละครัวเรือน ครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ
180,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

-

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
ภายในตาบล

จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

2

โครงการทาปุ๋ยชีวภาพ บ้าน
หนองแวง หมู่ 7

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

3

โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง บ้านเปือย หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีการส่งเสริม
ความเข้มแข็งในชุมชน

บ้านเปือย หมู่ที่ 6

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

60,000

60,000

60,000

รวม

3 โครงการ

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1.จานวนประชาชนมี

อาชีพและรายได้
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ
20,000 1.จานวนประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ
20,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความพึง
พอใจ
60,000 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด

ประชาชนสามารถ
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน

สานักงานปลัด

-ทาให้ประชาชน
ลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายรายได้ใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

-71แบบ ผ.02
2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่

โครงการ

1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี

2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชีวิตประจาวัน
โครงการอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็ก

3

4

โครงการสนับสนุนค่าจัดการ
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตาบล

5

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กก่อนวัย
เรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมการ
จานวน 1 โครงการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก
และส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงความสามารถ
เพื่อจัดให้มีการนา
จานวน 1 โครงการ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจาวัน
-เพื่อจัดให้มีอาหาร
โรงเรียน 3 แห่ง
เสริม (นม) สาหรับ
ศูนย์เด็ก 2 แห่ง
เด็ก
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีให้เด็ก
เพื่อจัดให้มีการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนค่าจัดการ จานวน 1 แห่ง
เรียนการสอนสาหรับ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายใน
ตาบล
- เพื่อสนับสนุน
โภชนาการให้กับเด็ก
ศพด. 1 แห่ง
วัยก่อนเรียน
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดใี ห้กับเด็ก

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

-

20,000

20,000

20,000

-

800,000

800,000

800,000

-

50,000

50,000

50,000

-

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 1.จานวนกิจกรรมที่
จัด
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ
800,000 1.จานวนเด็กที่ได้รับ
สารอาหาร
2.จานวนเด็กที่มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง
50,000 1.จานวนเด็กที่ได้รับ
สนับสนุนค่าจัด
การศึกษา
2.จานวนเด็กทีมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
200,000 1.จานวนเด็กที่ได้รับ
สารอาหาร
2. จานวนเด็กที่มี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้และเด็กได้
แสดงความสามารถ
ผ่านการเล่นกิจกรรม

กองการศึกษาฯ

เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้
ทาให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและได้รับ
สารอาหารครบถ้วน

กองการศึกษาฯ

ทาให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย

กองการศึกษาฯ

- เด็กเล็กได้รับ
สารอาหาร
ที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

-72แบบ ผ.02
2.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

-

200,000

200,000

200,000

-

100,000

100,000

100,000

6

โครงการวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี

7

โครงการสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนสาหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตาบล

8

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับเยาวชนภายในตาบล

9

โครงการเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาเพือ่ เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

-เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มทักษาด้านภาษา
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้
ประชาคมอาเซียน

จานวน 1 แห่ง

-

50,000

50,000

50,000

10

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

สาหรับชุดอุปกรณ์
สาหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

-

50,000

50,000

50,000

-

-

-

1,530,000

1,530,000

1,530,000

รวม

10 โครงการ

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมให้ 1 ครั้ง/ปี
เด็กและเยาวชนแสดง
ความรักความกตัญญู
พระ
เพื่อจัดให้มีการ
จานวน 2 แห่ง
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนสาหรับ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายในตาบล
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี จานวน 1 โครงการ
คุณธรรมจริยธรรม

2561
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
200,000 1.จานวนเด็กที่ได้รับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน
2.จานวนเด็กทีมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
100,000 ร้อยละของเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้เด็กและ
เยาวชนราลึกถึง
พระคุณของแม่

กองการศึกษาฯ

ทาให้เด็กมี
พัฒนาการที่
สมวัย

กองการศึกษาฯ

เยาวชนมี
ศีลธรรมเป็น
พลเมืองที่ดี
50,000 จานวนผู้ใช้เข้าร่วม
ทาให้เด็กและ
โครงการเพื่อศึกษาหา เยาวชนมีองค์
ความรู้
ความรู้ และ
ประสบการณ์
เพิ่มมากขึ้น
50,000 ร้อยละของจานวน
- ทาให้เด็ก
นักเรียนที่เข้าเรียนใน ปฐมวัยของศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี
การพัฒนา
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1,530,000
-

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา

-

-73แบบ ผ.02
2.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

-เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
-เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

-เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

3

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน

-เพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับประชาชน

ทั้ง 10 หมู่บ้าน

-

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ
ลดลง
2.จานวนของการ
ระบาดของโรค
ลดลง
30,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ
ลดลง
2.จานวนของการ
ระบาดของโรค
ลดลง
150,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ
ลดลง
2.จานวนของการ
ระบาดของ
โรคติดต่อลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้สามารถ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานปลัด

-ทาให้สามารถ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานปลัด

1.ทาให้ศูนย์
ศสมช. ดาเนิน
กิจกรรมด้าน
สุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ทาให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น

สานักงานปลัด

-74แบบ ผ.02
2.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อให้เยาวชนดูแล
ป้องกันตนเองจากภัยยา
เสพติด

จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

5

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในตาบล

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนดูแลป้องกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติด

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

รวม

5 โครงการ

-

-

-

260,000

260,000

260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
260,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ทาให้เยาวชนที่ติสิ่ง
เสพติดได้รับการ
เยียวยาและไม่ยุ่ง
เกี่ยวสิ่งเสพติด
ทาให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่ติด
สิ่งเสพติดได้รับการ
เยียวยาและไม่ยุ่ง
เกี่ยวสิ่งเสพติด
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

สานักงานปลัด

-

2.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ที่

1

โครงการ

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ภายในตาบล

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้มีเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ภายในตาบล
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้สูงอายุ ภายในตาบล

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
7,000,000

2563
(บาท)
7,000,000

2564
(บาท)
7,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
7,000,000 1. จานวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ผู้สูงอายุ ในตาบลมี
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบต.
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองสวัสดิการ
สังคม

-75แบบ ผ.02
2.5 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
ที่

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ภายใน
ตาบล

- เพื่อจัดให้มีเบีย้ ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ในตาบล
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการภายในตาบล

- เพื่อจัดให้มีเบีย้ ยังชีพผู้
พิการภายในตาบล
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

4

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตาบล

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตาบล

รวม

4 โครงการ

3

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
80,000

2563
(บาท)
80,000

2564
(บาท)
80,000

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

จานวน 1 ครั้ง/ปี

-

80,000

80,000

80,000

-

-

11,160,000

11,160,000

11,160,000

ผู้ป่วยเอดส์ภายในตาบล

ผู้พิการภายในตาบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
80,000 1. จานวนของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้
พิการ ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
4,000,000 1. ผู้ป่วยเอดส์
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์
2. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
80,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบล
11,160,000
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ผู้ปว่ ยเอดส์ ใน
ตาบลมีสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองสวัสดิการ
สังคม

- ผู้พกิ ารในตาบลมี
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
กองสวัสดิการ
สังคม

ทาให้ประชาชนใน
ตาบลรู้จักดูแล
สุขภาพของตนเองให้
ปลอดภัย

สานักงานปลัด

-

-

-76แบบ ผ.02
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เดือนเจ็ด “บุญซาฮะ ”

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
งานประเพณีบุญซาฮะ
ให้คงอยู่สืบไป

จานวน 10 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

2

โครงการสืบสานประเพณี
ทาบุญถวายสังฆทานช่วง
เข้าพรรษา

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม สืบทอด
พระพุทธศาสนา

จานวน 1 โครงการ

-

80,000

80,000

80,000

3

โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาและสนับสนุนเยาวชนคน
เก่งสู่นักกีฬาอาชีพ

จานวน 1 โครงการ

-

50,000

50,000

4

โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาคนพิการ

จานวน 1 โครงการ

-

50,000

5

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด
ประจาปี

- เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและการเล่น
กีฬา
- เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเล่นกีฬา
- เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและการเล่น
กีฬา
- เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเล่นกีฬา
- เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายและการเล่น
กีฬาให้กับประชาชน
- เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเล่นกีฬา

-

150,000

จานวน 1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000 จานวนร้อยละของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษาฯ

80,000 จานวนร้อยละของ

สามารถสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้นและมีความ
สามัคคีมากยิ่งขึน้

กองการศึกษาฯ

50,000

50,000 1. จานวนประชาชนที่เข้า

- สามารถส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ชุมชน
- บุคคลในชุมชนมี
ความสามัคคีกันมากขึน้

กองการศึกษาฯ

50,000

50,000

50,000 1. จานวนประชาชนที่เข้า

- สามารถส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ชุมชน
- บุคคลในชุมชนมี
ความสามัคคีกันมากขึน้

กองการศึกษาฯ

150,000

150,000

150,000 1. จานวนประชาชนที่เข้า

- สามารถส่งเสริมการ
ออกกาลังกายให้กับ
ชุมชน
- บุคคลในชุมชนมี
ความสามัคคีกันมากขึน้

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

กองการศึกษาฯ

-77แบบ ผ.02
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
ที่

6

รวม

โครงการ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา

6 โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บา้ น
- เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานด้านการกีฬา
- เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกกาลังกาย
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

จานวน 1 โครงการ

-

-

430,000

430,000

430,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 1. จานวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
430,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- สามารถเพิ่มทักษะ
และมาตรฐานการเล่น
กีฬาและการออกกาลัง
กาย
- ประชาชนมีการออก
กาลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่าเสมอ
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ

-

-78แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

1

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณป่าดอนเสือ
บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

เพื่อปลูกต้นไม้และรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าสาธารณะ

2

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อปลูกต้นไม้และอนุรักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าสาธารณะ จา

-

20,000

20,000

20,000

3

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติป่าดอน
เสือหนองป่าโพง

เพื่อปลูกต้นไม้และรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าสาธารณะ
จานวน 2 แห่ง

-

20,000

20,000

20,000

4

โครงการจิตอาสาสร้างป่า
รักษ์น้า

เพื่อปลูกต้นไม้และอนุรักษ์
น้ารักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าสาธารณะ จา

-

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จานวนต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้น
20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จานวนต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้น
20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จานวนต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้น
20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จานวนต้นไม้ที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

คนในชุมชนมีจิตสานึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
คนในชุมชนมีจิตสานึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
คนในชุมชนมีจิตสานึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
คนในชุมชนมีจิตสานึกใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-79แบบ ผ.02
3.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการปลูกต้นไม้แห่งชาติ เพื่อปลูกต้นไม้และอนุรักษ์
เนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของ รักษาธรรมชาติและ
ชาติ
สิ่งแวดล้อม

6

เพื่อปลูกต้นไม้ขยายพันธ์
และอนุรักษ์รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื้นอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
รวม
6 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่เขตตาบลคูซอด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

พื้นที่เขตตาบลคูซอด

-

30,000

30,000

30,000

-

140,000

140,000

140,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
30,000 1.จานวนประชากรที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
140,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ประชาชนมี
จิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานปลัด

-ทาให้ประชาชนมี
จิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักงานปลัด

-

-

-8๐แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
800,000

2563
(บาท)
800,000

2564
(บาท)
800,000

1

โครงการขุดลอกบ่อหนองหว้า
บ้านคูซอด ม.1

เพื่อขุดลอกบ่อหนองหว้า
และพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้างปากบน 15
เมตร ก้นกว้าง 4 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว
500 เมตร

2

โครงการขุดลอกบ่อใหญ่ บ้าน
คูซอด ม.2

เพื่อขุดลอกบ่อใหญ่และ
พัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้างปากบน 15
เมตร ก้นกว้าง 4 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว
500 เมตร

-

800,000

800,000

800,000

3

โครงการฝายแม้วห้วยตาโด
บ้านแดง ม.3

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

500,000

500,000

4

โครงการขุดลอกหนองสวนยา
บ้านเวาะ ม.5

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 แห่ง

-

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
800,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
800,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีแหล่งน้า
ใช้เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
ใช้เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
ใช้เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
ใช้เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

-81แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

5

โครงการขุดลอกบ่อน้าดิบ
ประปา หมู่ 4,6,10

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ จานวน 1 แห่ง
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6

โครงการขุดลอกห้วยตาโด
บ้านแดง ม.3

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ จานวน 1 แห่ง
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

500,000

500,000

500,000

7

โครงการขุดลอกสระน้า
ประจาหมู่บา้ น บ้านเปือย
ใหม่ ม.10

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ จานวน 1 แห่ง
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

300,000

300,000

300,000

8

โครงการขุดสระน้า/บ่อน้า
ขนาดเล็ก/บ่อบาดาลในไร่นา

เพื่อจัดให้มีสระน้า บ่อ
น้า บ่อบาดาลสาหรับ
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

-

200,000

200,000

200,000

จานวน 10 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ
300,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีแหล่งน้าใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค
และการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนมีแหล่งน้าใช้
เพื่ออุปโภคและบริโภค
และการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง

200,000 1.ร้อยละของความพึง
ประชาชนมีน้าสะอาดไว้
พอใจของประชาชน
อุปโภคบริโภคและ
2.ร้อยละของสระน้า บ่อ การเกษตรเพียงพอ
น้า บ่อบาดาลที่มี
มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-82แบบ ผ.02
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บ่อใหญ่ บ้านคูซอด หมู่ 2

เพื่อพัฒนาให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม

10

โครงการขุดลอกบ่อหนองแม่
หม้ายและทาร่องลงหนองแม่
หม้าย บ้านคูซอด ม.2

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ จานวน 1 แห่ง
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

500,000

500,000

500,000

11

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ (บ่อดิน) พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

เพื่อขุดลอกบ่อน้า
สาธารณะในหมู่บา้ น

บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4

-

200,000

200,000

200,000

12

โครงการขุดลอกบ่อหนองกลาง
บ้านโพนงอย ม.9

เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

500,000

500,000

500,000

รวม

12 โครงการ

-

5,500,000

5,500,000

5,500,000

-

จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสถานที่
ที่มีความพึงพอใจ
พักผ่อนหย่อนใจที่
ร่มรื่นในการออก
กาลังกาย
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่ ประชาชนมีแหล่ง
ได้รับการพัฒนา
น้าใช้เพื่ออุปโภค
เพิ่มขึ้น
และบริโภคและ
2.ร้อยละของ
การเกษตรอย่าง
ประชาชนที่มีความ
ทั่วถึง
พึงพอใจ
200,000 1.จานวนแหล่งน้าที่ -ทาให้ประชาชนมี
ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้าใช้เพื่อการ
2.ร้อยละของ
อุปโภคและ
ประชาชนที่มีความ
การเกษตร
พึงพอใจ
500,000 1.จานวนแหล่งน้าที่ ประชาชนมีแหล่ง
ได้รับการพัฒนา
น้าใช้เพื่ออุปโภค
เพิ่มขึ้น
และบริโภคและ
2.ร้อยละของ
การเกษตรอย่าง
ประชาชนที่มีความ
ทั่วถึง
พึงพอใจ
5,500,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-

-83แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ที่

1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันหยุด ประจาปี

- เพื่ออานวยความสะดวก
การจราจร และช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ และวัน
สงกรานต์
- เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวันหยุด

โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-เพื่อจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ

โครงการดูแลควบคุมไฟป่า
และป้องกันการบุกรุกตัดไม้
ทาลายป่า

เพื่อจัดให้มีการดูแลควบคุม
ไฟป่าและป้องกันการบุกรุก
ตัดไม้ทาลายป่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
70,000

2563
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
70,000 1. ร้อยละของอุบัติเหตุที่

จานวน 2 ครั้ง/ปี

-

100,000

100,000

100,000

จานวน 1 โครงการ

พื้นที่ป่าสาธารณะ
ป่าชุมชน จานวน 10
หมู่บ้าน

-

20,000

20,000

20,000

100,000

เกิดขึ้นลดลง
2. จานวนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละความของ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการ
4. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
1. จานวนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละความของ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการ
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จานวนครั้งของไฟ
ป่าและการบุกรุก
ลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนที่สัญจร
ไปมาช่วงเทศกาล
วันหยุดปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน

-มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
-สามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ

คนในชุมชนมี
จิตสานึกในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-84แบบ ผ.02
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
ที่

4

รวม

โครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไข
ภัยพิบัติ

4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ตาบลมีหน่วย จานวน 1 โครงการ
เตือนภัยในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารภายใน
ตาบล
- เพื่ออบรมให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
50,000

240,000

2563
(บาท)
50,000

240,000

2564
(บาท)
50,000

240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 1. ร้อยละของอุบัติเหตุที่

240,000

เกิดขึ้นลดลง
2. จานวนอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทา
สาธารณภัย
3. ร้อยละความของ
ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การจุดตั้งจุดบริการ
4. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ภายในตาบล

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

-

-85แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5 การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน -เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากร

คณะผูบ้ ริหาร
พนักงาน ลูกจ้างและ
สมาชิกสภาตาบล

2

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ทั้ง 5 ส่วนราชการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
สานักงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000 1.จานวนการจัดอบรม

-

900,000

900,000

900,000

900,000 1.มาตรฐานการปฏิบัติ

การส่งบุคลากรเข้า
อบรมและศึกษาดูงาน
2.จานวนบุคลากรทีเ่ ข้า
รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้
ความสามารถ
3.มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ พิ่มขึน้
4.จานวนบุคลากรทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
ราชการทีเ่ พิ่มขึน้
2.ร้อยละของความพึง
พอใจในรับบริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ทาให้บุคลากรในองค์กร
มีความรูท้ ที่ ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2.ทาให้บุคลากรได้พัฒนา
จิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม

สานักงานปลัด

1.ทาให้บุคลากรในองค์กร
มีความรูท้ ที่ ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2.ทาให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้ง 5 ส่วน
ราชการ

-86แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้างและสมาชิกสภา
ตาบล

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000 1.จานวนการจัดอบรมการ

20,000 1.จานวนการจัดอบรม
การส่งบุคลากรเข้าอบรม
และศึกษาดูงาน
2.จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ
3.มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการที่เพิ่มขึ้น
30,000 จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ

3

โครงการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์แก่
บุคลากร

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์แก่
บุคลากรในองค์กร

4

โครงการกิจกรรม 5 ส

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้มี
จิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดสถานที่
ทางานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จานวน 1 โครงการ

-

20,000

20,000

20,000

5

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อจัดให้มีกิจกรรม
วันสาคัญของทาง
ราชการ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

ส่งบุคลากรเข้าอบรมและ
ศึกษาดูงาน
2.จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้
ความสามารถ
3.มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ พิ่มขึน้
4.จานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.ทาให้บุคลากรใน
องค์กรมีความรู้
ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึน้
2.ทาให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึน้

ทุกส่วน
ราชการ

บุคลากรในองค์กรมี
จิตสานึกในการรักษา
ความสะอาด และ
ดูแลสถานที่ทางานให้
เป็นระเบียบ

ทุกส่วน
ราชการ
สานักงาน
ปลัด

ประชาชนสานึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักงาน
ปลัด

-87แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

-

20,000

20,000

20,000

จานวน 3 หลัง

-

100,000

100,000

100,000

100,000 1.จานวนเต็นท์ที่

จานวน 1 แห่ง
บ้านดงเปือย หมู่ 4

-

100,000

100,000

100,000

100,000 1.จานวนระบบรักษา

จานวน 5 แห่ง
ภายในหมูบ่ ้าน หมู่
4,5,8,9,10

-

500,000

500,000

500,000

500,000 1.จานวนระบบเสียง

6

โครงการจัดหาเครื่องกรองน้า
พร้อมระบบ

เพื่อจัดให้มีระบบ
กรองน้าที่ได้
มาตรฐานสาหรับ
อุปโภคและบริโภคน้า

จานวน 2 แห่ง
บ้านหนองแวง ม.7
และ บ้านเปือยใหม่ ม.
10

7

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความสามัคคีและ
รักชาติ

ปีละ 1 ครั้ง/ปี

8

โครงการจัดหาเต็นท์สาหรับใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
ตาบล

9

10

เพื่อจัดให้มีเต็นท์
บริการประชาชนที่ได้
มาตรฐานในการจัด
กิจกรรมของ
หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างและติดตั้ง
เพื่อจัดให้มีการ
กล้องวงจรปิดระบบรักษาความ ก่อสร้างและติดตั้ง
ปลอดภัยในหมูบ่ ้าน
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหมูบ่ ้าน
ที่ได้มาตรฐาน
โครงการติดตั้งหรือปรับปรุง
เพื่อจัดให้มีการติดตั้ง
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
หรือปรับปรุง
ภายในหมูบ่ ้าน
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสายที่ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 1.ร้อยละของความพึง

พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการรับบริการ
เพิ่มขึน้
2.ร้อยละของเครื่อง
กรองน้าสะอาดได้
มาตรฐาน
20,000 1.จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

มาตรฐานเพิ่มขึน้
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้าสะอาด
ไว้อุปโภคและบริโภค

สานักงานปลัด

1.ประชาชนในตาบล
เกิดความสามัคคี

สานักงานปลัด

ทาให้มีเต็นท์บริการ
ประชาชนที่มมี าตรฐาน
ในการจัดกิจกรรมต่าง

สานักงานปลัด

ทาให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยเพิม่ ขึ้น ความปลอดภัยในชีวิต
2.ร้อยละของประชาชน และทรัพย์สิน
ที่มีความพึงพอใจ

ทาให้ประชาชนได้รับ

ตามสายที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลข่าวสารที่
เพิ่มขึน้
รวดเร็ว ถูกต้อง
2.ร้อยละของประชาชน
ที่มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึน้

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-88แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

11

12

โครงการ

14

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าของ
หัวและพระราชเสาวนีย์ของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โครงการตามภารกิจถ่ายโอน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท.

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000 1.จานวนของขยะที่

ประชาชนทั้ง 10
หมู่บ้าน

-

5,000

5,000

5,000

5,000 1.จานวนร้อยละของ

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการ
พัฒนาท้องถิ่น
-เพื่อบริการนอก
สถานที่ให้กับ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ
เพื่อให้ประชาชน
ดาเนินตาม
พระราชดาริและพระ
ราชเสาวนีย์

ประชาชนทั้ง 10
หมู่บ้าน

-

5,000

5,000

5,000

5,000 1.จานวนร้อยละของ

1 ครั้ง/ปี

-

20,000

20,000

20,000

เพื่อให้จัดให้มกี ารจัดทา
ตามแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนภารกิจ
กระจายอานาจ

1 ครั้ง/ปี

-

10,000

10,000

10,000

เพื่อจัดให้การบริหาร
จัดการขยะที่ถูกต้อง
เช่นจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ
โครงการส่งเสริมการมีส่วน
-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ร่วมในการจัดทาและทบทวน ส่วนร่วมในการแสดง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ความคิดเห็นการ
พัฒนาท้องถิ่น
โครงการ อบต.สัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณ
ขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม

13

15

วัตถุประสงค์

จานวน 10 หมู่บา้ น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ทาให้มีขยะลดลง
2.ทาให้ชุมชนสะอาด
น่าอยู่

สานักงานปลัด

1.ทาให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิน่
2.ทาให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
1.ทาให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิน่
2.ทาให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก

สานักงานปลัด

20,000 1.จานวนผู้เข้าร่วม

ทาให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามพระราชดาริและ
พระราชเสาวนีย์ในการ
ดาเนินชีวิต

สานักงานปลัด

20,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ทาให้บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

สานักงานปลัด

ลดลง
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ที่ได้รับบริการเพิม่ ขึน้
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ที่ได้รับบริการเพิม่ ขึน้

โครงการ
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ที่ได้รับบริการเพิม่ ขึน้

ของประชาชน

สานักงานปลัด

-89แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
400,000

2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
400,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

16

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคู
ซอด

เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคู
ซอด

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด จานวน
10 หมู่บ้าน

17

โครงการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากพระราช
กรณียกิจและพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานในสังกัด
อบต.คูซอดและผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้สานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึง
ได้ความรู้เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ พระราชปนิธานและ
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานใน
สังกัด อบต.คูซอดและ
ผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชน

-

100,000

100,000

100,000

100,000 1.จานวนร้อยละ
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
2.ร้อยละความพึง
พอใจที่ได้รับ
บริการเพิ่มขึ้น

18

โครงการบริหารจัดการขยะ

-เพื่อจัดให้มีกจิ กรรมการให้
ความรู้ การรณรงค์การคัดแยก
ขยะ

จานวน 10 หมู่บา้ น

-

10,000

10,000

10,000

10,000 1.จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละความพึง
พอใจที่ได้รับบริการ
เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด
ตามที่ต้องการ

สานักงานปลัด

ทาให้ให้ผู้บริหารท้องถิน่
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานใน
สังกัด อบต.คูซอดและ
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ได้สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รวมถึงได้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระราชปนิธานและนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
1.ทาให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขัด
2.ทาให้ประชาชนลด
รายจ่ายและมีรายได้เพิ่ม
จากการคัดแยกขยะ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

-9๐แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000

2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
10,000 ร้อยละความพึง
ทาให้ประชาชนได้รับ
พอใจของประชาชน บริการที่สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19

โครงการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

เพื่อจัดให้การบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ผู้เข้าข่ายเสียภาษี

กองคลัง

20

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
ตาบล

-

100,000

100,000

100,000

10,000 ร้อยละความพึง
พอใจที่ได้รับบริการ
เพิม่ ขึ้น

21

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวชุมชน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-

30,000

30,000

30,000

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กายชุมชน

บ้านคูซอด หมู่ที่ 2

-

100,000

100,000

100,000

30,000 1.จานวนประชากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ
100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

-ทาให้ประชาชนมี
สานักงานปลัด
จิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

22

-เพื่อให้จัดทาปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพเป็น
ปัจจุบัน
เพื่อให้ชุมชนมี
ศูนย์บริการท่องเที่ยว
ชุมชนในการแนะนา
แหล่งท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนของตาบลคูซอด
เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ
ออกกาลังกายในชุมชน
ที่ได้มาตรฐาน

23

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้า
ดื่มประจาหมู่บา้ น

เพื่อให้จัดให้มีเครื่อง
กรองน้าดื่มที่มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน

บ้านหนองแวง หมู่ที่
7

-

100,000

100,000

100,000

100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจ

-ทาให้ประชาชนมีน้าดื่ม สานักงานปลัด
เพื่อบริโภคที่สะอาดได้
มาตรฐาน

ทาให้มีข้อมูลแผนทีภ่ าษี กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพเป็น
ปัจจุบัน

-ทาให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดขี ึ้น

สานักงานปลัด

-91แบบ ผ.02
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24

โครงการหอกระจายข่าวเสียงตาม เพื่อให้จัดให้มีหอกระจาย
สายประจาหมู่บา้ น
ข่าวเสียงตามสายที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

2561
(บาท)
-

25

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมูบ่ ้าน (CCTV)
บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด(CCTV)ภายใน
หมู่บ้านที่มาตรฐาน

บ้านโนนทราย หมู่ที่ 8

-

26

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้าดื่ม
ประจาหมู่บา้ น บ้านโพนงอย
หมู่ที่ 9

เพื่อให้จัดให้มีเครื่องกรอง
น้าดื่มที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

100,000

27

โครงการหอกระจายข่าวเสียงตาม เพื่อให้จัดให้มีหอกระจาย
สายประจาหมู่บา้ น บ้านโพนงอย ข่าวเสียงตามสายที่มี
หมู่ที่ 9
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9

-

100,000

100,000

100,000

-

3,890,000

3,890,000

3,890,000

รวม

27 โครงการ

-

-

2562
(บาท)
100,000

400,000

2563
(บาท)
100,000

400,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

400,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความพึง
พอใจ
400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความพึง
พอใจ
100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความพึง
พอใจ
100,000 -ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความพึง
พอใจ
3,890,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ทาให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง

สานักงานปลัด

-ทาให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สานักงานปลัด

-ทาให้ประชาชนมี
น้าดื่มเพื่อบริโภคที่
สะอาดได้มาตรฐาน

สานักงานปลัด

-ทาให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง

สานักงานปลัด

-

-

-92แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการสนับสนุนงานรัฐ
พิธี
(อุดหนุนอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)

-เพื่อสนับงานรัฐพิธี
ราชพิธี และวัน
สาคัญของชาติให้กับ
อาเมืองศรีสะเกษ
-เพื่อส่งเสริมงานรัฐ
พิธี ราชพิธีซึ่งเป็นวัน
สาคัญของชาติ

จานวน 1 แห่ง

2

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานเทศกาล
ประจาปีของจังหวัดงาน
เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะ
เกษ
(อุดหนุนอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
งานเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ

1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
3,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,000

-

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2564
(บาท)
3,000

2565
(บาท)
3,000 จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี

15,000

15,000 จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ารับบริการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถ
ส่งเสริมงานรัฐ
พิธีและวัน
สาคัญของชาติ

สานักงาน
ปลัด

1.ทาให้เกิด
ความร่วมมือ
ของชาวอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ
ในลักษณะพหุ
พาคี
2.ทาให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงผลงาน
ของอาเภอเมือง

สานักงาน
ปลัด

-93แบบ ผ.02
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
3

4

รวม

โครงการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(อุดหนุนอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
จังหวัด)
4 โครงการ

วัตถุประสงค์
-เพื่อสนับงาน
เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจัดให้มี
กิจกรรมวันสาคัญ
ของทางราชการ
เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

จานวน 1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
-

จานวน 1 โครงการ

-

30,000

30,000

30,000

-

68,000

68,000

68,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

-

ตัวชี้วัด
(KPL)

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000 ร้อยละความ

30,000 จานวนร้อยละ

พึงพอใจของ
ประชาชนที่มา
รับบริการ

ของประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

68,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้ศูนย์
สานักงาน
ปฏิบัติการร่วม ปลัด
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ประชาชนสานึก สานักงาน
ถึงพระมหา
ปลัด
กรุณาธิคุณของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้เยาวชน
ที่ติดสิ่งเสพ
ติดได้รับการ
บาบัด

สานักงาน
ปลัด

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ
โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
(อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอาเภอเมืองศรีสะเกษ)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPL)
2565
(บาท)
30,000 ร้อยละของผู้
ติดยาเสพติ
ลดลง

-94แบบ ผ.02
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
2

รวม

โครงการ
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรี
สะเกษ
(อุดหนุนที่ทาการปกครอง
จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ)
2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2562
(บาท)
5,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

35,000

35,000

35,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
15,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000

2564
(บาท)
15,000

เพื่อสนับสนุนศูนย์
อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดศรี
สะเกษ

จานวน 1 โครงการ

2561
(บาท)
-

-

-

-

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2565
(บาท)
5,000 ร้อยละของผู้
ติดยาเสพติ
ลดลง

35,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้เยาวชน
ที่ติดสิ่งเสพ
ติดได้รับการ
บาบัด

สานักงาน
ปลัด

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมบริจาค
โลหิตให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
(อุดหนุนอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)

เพื่อให้บริการและ
อานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาร่วม
บริจาคโลหิต

1 ครั้ง/ปี

2

โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข(คณะกรรมการ
หมู่บ้าน)

เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
หมู่บ้าน

จานวน 10 หมู่บ้าน ๆละ
20,000 บาท

-

200,000

200,000

รวม

2 โครงการ

-

-

215,000

215,000

-

ตัวชี้วัด
(KPL)
2565
(บาท)
15,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ทาให้ผู้บริจาค
โลหิตในทุก
หมู่บ้านได้รับการ
ดูแลตรวจ
สุขภาพขั้น
พื้นฐานที่จาเป็น
เพื่อประโยชน์
ของตนเองและ
ครอบครัว

สานักงาน
ปลัด

200,000

200,000 ร้อยละของ
- ประชาชนมี
ประชาชนที่มี สุขภาพที่ดี
ความพึงพอใจ ทางด้าน
ร่างกาย

สานักงาน
ปลัด

215,000

215,000

-

-

-

-95แบบ ผ.02
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและพัฒนา -เพื่อให้สร้างขวัญ
ศักยภาพความเข้มแข็งใน
และกาลังใจให้กบั
การรักษาความสงบ
ประชาชนในพื้นที่
เรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน
(อุดหนุนอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ)
1 โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
-

-

-

2562
(บาท)
4,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,000

2564
(บาท)
4,000

4,000

4,000

4,000

ตัวชี้วัด
(KPL)
2565
(บาท)
4,000 ร้อยละความ
พึงพอใจที่
ได้รับบริการ
เพิ่มขึ้น

4,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

ทาให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น
-

สานักงาน
ปลัด

ตัวชี้วัด
(KPL)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้เด็ก
นักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนตาม
หลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

-

2.5 แผนงานการศึกษา
ที่
1

โครงการ
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็ก

วัตถุประสงค์
-เพื่อสนับสนุน
โภชนาการให้กับ
เด็กวัยเรียน
-เพื่อส่งเสริม
สุขภาพที่ดีให้กับ
เด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียน 3 แห่ง

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,600,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
1,600,000 1,600,000 1.จานวนเด็ก
ที่ได้รับ
สารอาหาร
2.จานวนเด็ก
ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง

-96แบบ ผ.02
2.5 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

2

โครงการสนับสนุนค่าจัด
การศึกษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตาบล

3

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กก่อน
วัยเรียน

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีการ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอนสาหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายใน
ตาบล
- เพื่อสนับสนุน
โภชนาการให้กับ
เด็กวัยก่อนเรียน
- เพื่อส่งเสริม
สุขภาพที่ดีให้กับ
เด็ก
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง

ศพด. 1 แห่ง

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

-

50,000

50,000

-

1,700,000

1,700,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2565
(บาท)
50,000 1.จานวนเด็ก
ที่ได้รับ
สนับสนุนค่า
จัดการศึกษา
2.จานวนเด็ก
ทีมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น
50,000
50,000 1.จานวนเด็ก
ที่ได้รับ
สารอาหาร
2. จานวน
เด็กที่มี
สุขภาพ
สมบูรณ์
แข็งแรง
1,700,000 1,700,000 -

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทาให้เด็กมี
พัฒนาการที่
สมวัย

กอง
การศึกษาฯ

- เด็กเล็ก
ได้รับ
สารอาหาร
ที่ครบถ้วน
ตามหลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-97แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการขุดลอกแหล่งน้า
หนองกลาง หมู่ 4,6,8,9
ตาบลคูซอด

เพื่อขุดลอกแหล่ง
น้าหนองกลางและ
พัฒนาให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีคุณภาพ

จานวน 1 แห่ง

2

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากสี่แยก ศก.ต45004 บ้านคูซอด หมู่ที่ 2
ไปเขตตาบลหนองไผ่

เพื่อจัดให้มีถนน
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน และ
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,300 เมตรไม่มีไหล่
ทางหรือมีปริมาณพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 5,200
ตร.ม.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
5,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000,000

-

2,910,000

2,910,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2564
2565
(บาท)
(บาท)
5,000,000 5,000,000 1.จานวน

แหล่งน้าที่
ได้รับการ
พัฒนาเพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความพึง
พอใจ

2,910,000 2,910,000 1.ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ทาให้
ประชาชนมี
แหล่งน้าใช้เพือ่
อุปโภคและ
บริโภค
2.ทาให้
ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง
1.ทาให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้ถนน
ที่มีความมั่นคง
แข็งแรง

กองช่าง

กองช่าง
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,680,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,680,000

3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนน ศก.ต.45-006
ช่วงบ้านแดง หมู่ที่ 3
ไปเขตตาบลรังแร้ง

เพื่อจัดให้มีถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน และ
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 600 เมตรไม่มีไหล่
ทางหรือมีปริมาณพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 3,000
ตร.ม.

4

โครงการไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 1 – 10
ตาบลคูซอด

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้า
สาหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ

หมู่ 1 – 10
ตามประมาณการที่ไฟฟ้า
กาหนดให้

-

2,500,000

2,500,000

5

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากสี่แยก ศก.ต.45002 บ้านบากไปเขต
ตาบลน้าคา

เพื่อจัดให้มีถนน คสล.
ภายในหมูบ่ ้าน และ
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 700 เมตร
ไม่มีไหล่ทางหรือมี
ปริมาณพื้นที่คสล.ไม่น้อย
กว่า 3,500 ตร.ม.

-

1,950,000

1,950,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2564
2565
(บาท)
(บาท)
1,680,000 1,680,000 1.ร้อยละของ

2,500,000 2,500,000 1.ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวน
ระยะทางที่ได้
ขยายระบบ
ไฟฟ้าที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้
1,950,000 1,950,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง
ทาให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง

กองช่าง

กองช่าง

-99แบบ ผ.02/1
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,600,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,600,000

6

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากแยกบ้านเปือย
ใหม่ หมู่ 10 ไป
โรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์ ตาบลคูซอด

เพื่อจัดให้มีถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน
และเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 700 เมตร

7

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากถนนทางหลวง
2373 ถึงหนองขุมดิน
ตาบลคูซอด

เพื่อจัดให้มีถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน
และเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,230 เมตร

-

4,000,000

4,000,000

8

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากกุดแคน ถึง
สะพานบ้านแก้ง ตาบลคู
ซอด

เพื่อจัดให้มี0การ
กว้าง 5.00 เมตร
ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนา 0.15 เมตร
พัฒนาแหล่ง
ยาว 6,000 เมตร
ท่องเที่ยวบริเวณโครง
หารแก้มลิง

-

18,000,000

18,000,000

ตัวชี้วัด
(KPL)

2564
(บาท)
1,600,000

2565
(บาท)
1,600,000 1.ร้อยละของ

4,000,000

4,000,000 1.ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
คสล.ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

18,000,000 18,000,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง
1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง
ทาให้
ประชาชนมี
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-1๐๐แบบ ผ.02/1
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

โครงการเสริมผิวแอสฟัล
ติกคอนกรีต สาย ทาง
ศก.ถ.45-001 ตอน
แยกทางหลวง 2373
บ้านบาก ถึง ถนน ทชจ.
ศก.4053 ตาบลคูซอด

เพื่อจัดให้มีถนน
ภายในหมูบ่ ้าน และ
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 2,230 เมตร

10

โครงการเสริมผิวแอสฟัล
ติกคอนกรีต สาย ทาง
ศก.ถ.45-005 ตอน
แยกถนน ทชจ.ศก.
4041 ถึงบ้านเวาะ
ตาบลคูซอด

เพื่อจัดให้มีถนน
คสล.ภายในหมู่บ้าน
และเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน

กว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

รวม

10 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

37,640,000

37,640,000

2564
(บาท)
5,800,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPL)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง
1.ทาให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
2.ทาให้ได้
ถนนที่มี
ความมั่นคง
แข็งแรง

กองช่าง

-

-

5,200,000 1.ร้อยละของ

43,440,000 42,840,000

ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
2.จานวนถนน
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

-

กองช่าง

-1๐1แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
สานักงาน

2

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

3

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

4

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

4

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์กีฬา
รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีเต้นท์
บริการประชาชนที่
ได้มาตรฐานในการ
จัดกิจกรรมของ
หน่วยงาน
เพื่อจัดให้มีเครื่อง
กรองน้าที่ได้
มาตรฐานสาหรับ
อุปโภค บริโภค
เพื่อให้มีระบบเสียง
ตามสายที่ได้
มาตรฐานเพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้มีกล้องวงจร
ปิดที่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การออกกาลังกาย
ในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เต้นท์ จานวน 3 หลัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
(บาท)
100,000 สานักงานปลัด

เครื่องกรองน้า จานวน 3
เครื่อง

-

300,000

300,000

300,000

จานวน 2 รายการ

-

600,000

600,000

600,000

600,000 สานักงานปลัด

จานวน 2 รายการ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 สานักงานปลัด

จานวน 5 รายการ

-

500,000

500,000

500,000

500,000 สานักงานปลัด

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000

300,000

2,000,000

สานักงานปลัด

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
************
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561) ให้ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามแผนตามแบบที่กาหนด โดยดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
รายละเอียด ดังนี้
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3) ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(3.8) แผนงาน 5 คะแนน
(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(3.10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน)
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 (แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559) ให้
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามแผนตามแบบที่ ก าหนด โดย
ดาเนิ นการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี รายละเอียด ดังนี้
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
1) การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 คะแนน
2) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

-1๐34) ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(5.2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
(5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5.5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 5 คะแนน
(5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน
(5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(5.10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(5.11) มีการกาหนดตัวชีวัด (KPL) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
(5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) กาหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิน ผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กาหนดว่า ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน โดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผล โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ
รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
1. ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของชุมชน
โดยสรุปตามแผนงาน ดังนี้

-1๐4รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้
2. ด้านการ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3. ด้านการ
เสริมสร้างความ
สมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
5. ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามข้อบัญญัติ
โครงการที่จ่ายขาดเงิน
ท้องถิ่นสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
สะสม
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
153 44,591,500 13
1,500,000
12
927,600

โครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุน
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
9,581,500

41

5,254,000

20

12,778,985

-

-

-

-

13

4,860,000

1

10,000

3

101,000

-

-

4

220,000

2

90,000

-

-

-

-

22

2,870,000

15

810, 000

-

-

-

-

233 57,795,500

51

15,188,985

15

1,028,600

2

9,581,500

สรุปได้ดังนี้
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีจานวน233โครงการ
โครงการที่นาไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม และได้รับสนับสนุน งบประมาณเงิน
อุดหนุน ประจาปี พ.ศ. 2561 มีจานวน 68 โครงการ
= 68x100
233
= 29.19 %
คิดเป็นร้อยละ 29.19
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จากแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดได้ดาเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า โทรศัพท์ ก่อสร้าง
ถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกและการลาเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น
จัดการการระบายน้าให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง พร้อมทั้ง
ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับ
ประชาชน
2. การดาเนินการด้านแหล่งน้า
พัฒนาคุณภาพน้าประปาให้สะอาดและขยายเขตการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขุดลอก
สระน้าที่ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้าให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน
สามารถให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินงานขุดสระ ขุดลอก
สระ และขุดลอกคลอง เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และจัดระบบ
ประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3. การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้การรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพอย่างถาวร
- มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกอย่างสม่าเสมอแนะนาและช่วยเหลือเรื่องการแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
- ช่วยในการจัดการด้านการตลาดแลแอแปผะช่วยแนะนาให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของสมาชิก
4. การดาเนินการด้านสังคม
- ช่วยประสานงานในการจัดทากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน
- พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน
- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อฯ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในตาบล
- จัดโครงการกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย
ฯลฯ
- สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
5. การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ พบปะเยี่ยม
เยียนราษฎรรวมถึงการให้บริการนอกสถานที่
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- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของ อบต. ให้มี
การให้ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในการทางาน
- ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกับ
ด้านสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข สังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ โครงการป้องกันโรคติดต่อ
โครงการอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย
- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมีการฉีดพ่นยาและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน
รวมถึงการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
7. การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ดาเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล จานวน 2 ศูนย์
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในตาบล
- สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วัน
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ การขับร้องทานองสรภัญญะ
8. การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทาเขตแบ่งกั้นอาณาเขตป่าไม้ การป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าและการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
- จัดหาแหล่งน้าจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้าบาดาล พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค
- ดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
- ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามให้หมู่บ้านน่าอยู่
รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน
ผลกระทบ (Impact)
1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตาบลในปี
ที่ผ่านมาได้จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จานวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้คานึงถึง
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับ ทาให้ประสิทธิผลเชิงปริมาณการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึง
สามารถดาเนินการได้ประมาณร้อยละไม่ถึง 60
2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการโครงการและ
กิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ
3. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดก็จะพยายาม
ต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน
4. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตาบลในปีที่
ผ่านมาได้จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จานวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้คานึงถึง

-1๐7รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับ ทาให้ในเชิงปริมาณการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครบ 100 %
4. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. การจัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมจะคานึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับ
2. จะดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ตาบล
3. จะดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาได้จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จานวนมากจึงไม่สามารถนามา
ดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและจ่ายเงินสะสมได้ตามความต้องการของประชาชน จึง
ควรเน้นโครงการที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อตาบลมากที่สุด

ภาคผนวก

