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นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล

กราบเรียนพี่นองชาวเทศบาลตําบลปลาโหล ที่เคารพทุกทาน กระผมนายดําเนิน สอนไชยา 

นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล นับต้ังแตผมไดเข ารับตําแหนงนายกเทศมนตรี

ตําบลปลาโหล กระผมไดมุงมั่นเนนการพัฒนาใหตําบลปลาโหลมีความเจริญกาวหนา เปนตําบลนาอยู 

นาอาศยั ประชาชนมคีณุภาพท่ีด ีและเทศบาลตําบลปลาโหลมกีารใหบรกิารประชาชนทีส่ะดวกรวดเรว็ 

โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนแกประชาชนใหมากที่สุดตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ “ยึดมั่นหลัก

ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำาตำาบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ถือเปนภารกิจหลักท่ีกระผม

ตองบริหารจัดการและขับเคลื่อนใหมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ตอบสนอง

ความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นโดยสอดคลองตามนโยบายพัฒนาเทศบาลตําบลปลาโหล 

และการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยกําหนดนโยบายโดยแบงออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

  พอเพียง

 2. ยุุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

 5. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 ในโอกาสนี ้กระผม นายดาํเนนิ สอนไชยา นายกเทศมนตรตีาํบลปลาโหลพรอมทัง้คณะผูบรหิาร

เทศบาลตําบลปลาโหล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหล ขอขอบพระคุณพี่นองประชาชนชาว

ตําบลปลาโหลทุกทาน ตลอดจนหนวยงานทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม 

และภาคประชาชน ที่ไดรวมแรงรวมใจ สามัคคีและมีสวนรวมพัฒนาตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรม

ตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงดวยดีมาโดยตลอด มีผลใหทองถิ่นมีความเจริญกาวยิ่งขึ้น กระผมพรอมคณะ

ผูบริหาร ขอใหพี่นองชาวตําบลปลาโหลเชื่อมั่นวาเราจะทําใหตําบลปลาโหล ไดรับการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตการมีสวนรวมและการบูรณาการยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือประโยชน

ของพี่นองชาวตําบลปลาโหลตลอดไป 

นายดำาเนิน สอนไชยา 

นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล
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ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล

สวัสดีครับพี่นองประชาชนทุกทาน กระผม นายสุรพัฒน พุฒธรรม  ในฐานะปลัด

เทศบาลตําบลปลาโหล เปนขาราชการประจําและสวนหนึ่งทําหนาที่ผูบังคับบัญชา 

ขาราชการ พนักงานและลูกจาง มีความยินดียิ่งที่ไดมีโอกาสเขามาทํางานรับใชประชาชน

ชาวตาํบลปลาโหล นบัตัง้แตวนัแรกทีม่าปฏบิติัราชการจนกระทัง่ปจจุบนันี ้ทีผ่านมาไดรับความ

รวมมือ รวมแรง รวมใจจากผูนําทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

รวมทั้งประชาชนตําบลปลาโหลทุกๆ กลุมองคกร หนวยงานเอกชน และหนวยงานราชการ

ในทองที่จนทําใหตําบลปลาโหล มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งความเปนอยู สุขภาพ 

การประกอบอาชีพของประชาชน ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด แตการพัฒนา

นั้นจะหยุดนิ่งไมได ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เพือ่ประโยชนสขุของประชาชน ความสําเร็จและการอยูดีกนิดีของประชาชนคอืเปาหมายของผม

ที่จะพยายาม ใชความรู ความสามารถที่มีอยู ปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร ใหเกิดผลสําเร็จ

อยางสูงสุด

 กระผมมีความมุงมั่นและรวมสานตอนโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลปลาโหล 

ใหเกิดเปนรูปธรรม ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ดานศาสนา 

วัฒนธรรมและดานการเมืองการบริหาร โดยการตอบสนองความตองการของประชาชนนั้น 

จะตองใหทกุภาคสวนไดมสีวนรวมในการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ถกูตอง สามารถตรวจ

สอบได ทาํงานโดยมุงประสทิธภิาพประสทิธผิลและการใหบรกิารโดยเสมอภาค สมดงัเจตนารมณ

ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน มุงเนนยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 

บริการเพื่อประชาชน

 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 เทศบาลตําบลปลาโหลฉบับนี้ จึงไดจัดทําขึ้น 

เพื่อทําหนาท่ีเผยแพรขอมูล ขาวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปลาโหล 

ตลอดปงบประมาณที่ผานมาไปสูประชาชน เพื่อใหทุกคนเกิดความเขาใจ ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ พรอมใหความรวมมือในการชวยพัฒนาทองถิ่นของเราใหเจริญกาวหนา ตอไปอยาง

ยั่งยืน

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม 

ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล
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คณะผู้บริหาร  เทศบาลต�าบลปลาโหล

นายดำาเนิน สอนไชยา
นายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายสันติ สุริยะโรจน์
รองนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายวิชย  ศรีโคตร
รองนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายมนตรี ขันละ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายเวศยัน ไชยนนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล
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สมาชิกสภา  เทศบาลต�าบลปลาโหล

นายสุรชัย พุทธรรม
ประธานสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายสำาเริง สัตถาผล
สภาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายประสพ  นาเชียงใต้
สภาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายเชิดชัย นาคะอินทร์
สภาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นางวิลัยวรรณ ทัศมี
สภาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายสุรชัย อินทรพานิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นางถาวร อินทรพานิชย์
รองประธานสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายคำาพันธ์ แก้วคำาแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายปัญญา โมราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
เลขานุการสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายประยุทธ สาลีศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

นางศรีสวาท หินอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

สมาชิกสภา เทศบาลต�าบลปลาโหล เขต 1

สมาชิกสภา เทศบาลต�าบลปลาโหล เขต 2
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นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นางสาวสราพร ปัจสา
ผู้อำานวยการกองการศึกษา

นายสะอาด ภู่นารถ
ผู้อำานวยการกองช่าง

นายปรีดา  เจริญชัย
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
ปลัดเทศบาลตำาบลปลาโหล

นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร
รองปลัดเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์
ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์
ผู้อำานวยการกองคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ  เทศบาลต�าบลปลาโหล
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8 
 โครงสร้างและระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลาโหล 
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11 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลปลาโหล ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

(ขอมลู ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564) 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน หนวยงาน

รับผิดชอบ 

งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

เบิกจาย คงเหลือ 

1. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอายุ 

กองสวสัดิการ
สังคม 

30,000.00 30,000.00 0.00 

2. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมสรางเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

30,000.00 30,000.00 0.00 

3. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมสงเสริมสนับสนุน
การเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่
สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน 

กองสวสัดิการ
สังคม 

30,000.00 30,000.00 0.00 

4. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมสงเสริมการฝก
อาชพีระยะสั้น 

กองสวสัดิการ
สังคม 

250,000.00 60,000.00 190,000.00 

5. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมสงเสริมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 

กองสวสัดิการ
สังคม 

30,000.00 30,000.00 0.00 

6. การพัฒนาการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยว 

คาใชจายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

กองการศึกษา 120,000.00 70,930.00 49,070.00 

7. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) กองการศึกษา 1,417,990.00 1,172,228.81 245,761.19 

8. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

คาอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) กองการศึกษา 1,417,990.00 1,172,228.81 245,761.19 

9. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 490,000.00 450,020.00 39,980.00 

10. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล–ชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 6 สําหรับ
โรงเรียน ในเขตเทศบาลตําบลปลา
โหล 

กองการศึกษา 2,560,000.00 2,487,000.00 73,000.00 

11. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

กองการศึกษา 178,500.00 178,500.00 0.00 

12. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 113,000.00 56,500.00 56,500.00 

13. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา 20,000.00 19,975.00 25.00 

14. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

130,000.00 99,000.00 31,000.00 

15. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

70,000.00 59,670.00 10,330.00 

16. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ ทองถิ่น สรางปา รักษนํ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

15,000.00 11,640.00 3,360.00 
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17. การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที ่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

30,000.00 21,582.66 8,417.34 

18. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ กองสวสัดิการ
สังคม 

16,245,600.00 15,541,000.00 704,600.00 

19. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เบ้ียยังชีพความพิการ กองสวสัดิการ
สังคม 

4,900,800.00 4,706,800.00 194,000.00 

20. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส กองสวสัดิการ
สังคม 

204,000.00 179,000.00 25,000.00 

21. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาลและความ
ม่ันคง 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สํานัก
ปลัดเทศบาล 

30,000.00 6,000.00 24,000.00 

22. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และเว็บไซดสาํนักงานเทศบาล
ตําบลปลาโหล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15,000.00 9,244.80 5,755.20 

23. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลปลาโหล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20,000.00 16,580.00 3,420.00 

24. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง สํานัก
ปลัดเทศบาล 

680,000.00 678,955.50 1,044.50 

25. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการจัดงานตางๆ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

200,000.00 2,000.00 198,000.00 

26. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20,000.00 20,000.00 0.00 

27. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปองกันภัยและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต และกรณี
เหตุฉุกเฉินอิ่นๆ ประจําป
งบประมาณ 2564 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

80,000.00 69,750.00 10,250.00 

28. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

50,000.00 4,840.00 45,160.00 

29. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานไฮ หมูที่ 5 ตําบลปลา
โหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

30. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานนาบอ หมูที่ 6 ตําบล

กองชาง 148,000.00 147,000.00 1,000.00 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564
เทศบาลต�าบลปลาโหล 11

13 
 

ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

ปลาโหล 

31. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานโคกศาลา หมูที่ 8 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

32. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานดงเชียงเครือ หมูที่ 9 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,800.00 200.00 

33. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานปลาโหลนอย หมูที่ 10 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

34. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานดงคําโพธิ์ หมูที่ 11 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 196,000.00 195,990.00 10.00 

35. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานหนองทม หมูที่ 12 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,800.00 200.00 

36. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานพรสวรรค หมูที่ 13 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

37. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานโนนอุดม หมูที่ 14 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,800.00 200.00 

38. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน บานโคงปากลวย หมูที่ 15 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,800.00 200.00 

39. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานพังฮอ หมูที่ 1 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

40. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานดอนยานาง หมูที่ 3 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

41. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานนาบอ หมูที่ 6 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 52,000.00 52,000.00 0.00 

42. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร บานผักตบ หมูที่ 7 
ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 198,000.00 2,000.00 



รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564
เทศบาลต�าบลปลาโหล12

14 
 
43. การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการปรับปรุงทอจายนํ้าประปา 
บานง้ิว หมูที่ 2 ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

44. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานผักตบ หมูที่ 16 ตําบลปลาโหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

45. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานปลาโหล หมูที่ 4 ตําบลปลา
โหล 

กองชาง 200,000.00 199,000.00 1,000.00 

46. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการซอมแซมถนนแอสฟลท
ติกสายเชือ่มระหวางหมูบาน บาน
ปลาโหล หมูที่ 4 -บานพังฮอ หมูที่ 
1 ตําบลปลาโหล 

กองชาง 500,000.00 499,000.00 1,000.00 

47. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการซอมแซมถนนแอสฟลท
ติกสายเชือ่มระหวางหมูบาน บาน
นาบอ หมูที่ 6 - บานปลาโหล หมูที ่
4 ตําบลปลาโหล 

กองชาง 476,000.00 474,000.00 2,000.00 

48. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนนคสล. เชื่อม
ระหวางหมูบาน บานไฮ หมูที่ 5 – 
(สายสํานักสงฆตาดไฮ) ตําบลปลา
โหล 

กองชาง 500,000.00 498,500.00 1,500.00 

49. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนนคสล.เชือ่ม
ระหวางหมูบานบานดงคําโพธิ์ หมูที ่
11–ดอนล่ิม ตําบลปลาโหล 

กองชาง 500,000.00 498,000.00 2,000.00 

50. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนนคสล.เชือ่ม
ระหวางหมูบานบานผักตบหมูที่ 16 
ตําบลปลาโหล–บานหนองลาด 
ตําบลหนองลาด อาํเภอวาริชภูมิ 

กองชาง 500,000.00 498,000.00 2,000.00 

51. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนนคสล.เชือ่ม
ระหวางหมูบานบานปลาโหล หมูที่ 
4 (สายขางสํานักงาน เทศบาล
ตําบลปลาโหล) - บานโคกศาลา หมู
ที่ 8 ตําบลปลาโหล 

กองชาง 500,000.00 498,000.00 2,000.00 

52. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคง 

โครงการกอสรางถนน.คสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานบานดอนยานาง หมู
ที่ 3 ตําบลปลาโหล - บานหนอง
หญาปลอง ตําบลพังโคน 

กองชาง 500,000.00 499,000.00 1,000.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
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16 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วน
ทุน  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพ
ย์สุทธิ/ส่วนทุน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์

งานประเพณีลอยกระทง  
 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ไดจัดงานประเพณีลอย

กระทง  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ  หนองปลาโหล หมูที่ 1  ตําบล 

ปลาโหล   อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

เผยแพรประชาสมัพนัธและสงเสรมิใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินมสีวนรวม 

ในการอนุรักษและ น ู ประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณี

ลอยกระทงของแตละทองถิ่น  
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
(กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลปลาโหล)  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการ กอบรมสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ กิจกรรม

โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลปลาโหล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรูตลอด

ชวีติของผูสงูอายุ และเพือ่สงเสรมิการพฒันาตนเอง การดแูล คุมครองและพทิกัษสทิธผิูสงูอาย ุโดยไดมดีาํเนนิการจดักจิกรรม

โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปลาโหล ตั้งแตเริ่มโครงการ ถึง สิ้นสุดโครงการ ดังนี้

  ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พ ศจิกายน พ.ศ. 2563

  ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ ศจิกายน พ.ศ. 2563

  ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ ศจิกายน พ.ศ. 2563

  ครั้งที่ 4 วันที่ 1  พ ศจิกายน พ.ศ. 2563
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มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
 วันที่ 1  สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล รวมกับผูนําหมูบาน และอสม.ประจําหมูบาน  

ไดออกมอบเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลปลาโหล จาํนวน 16 หมูบาน มผีูรบัเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุ1 3  คน แบงเปน

  ผูมีอายุชวง 6 6  ป จํานวน 6 คน รับเงินสดเปนเงิน 4 3 6  บาท

  ผูมีอายุชวง  ป จํานวน 42  คน รับเงินสดเปนเงิน 2 6  บาท

  ผูมีอายุชวง  ป จํานวน 132 คน รับเงินสดเปนเงิน 1 5 6  บาท

  ผูมีอายุ  ปขึ้นไป จํานวน 14 คน รับเงินสดเปนเงิน 14  บาท

 รวมเปนเงินที่มอบเบียยังชีพให้ผู้สูงอายุ  บาท

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”) 
 วันที่ 12 มีนาคม 2564  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหลไดจัดโครงการ กอบรมสงเสริมสนับสนุนการ

เสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน  กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”  โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 

และเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักในถิ่นฐานบานเกิด วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม รวมถึง  ภูมิปญญาทองถิ่นของ

ตน โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  จํานวน 15  

คน ไดเขาอบรมในโครงการนี้  กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”   ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ   

หมูที่   ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
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โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ปีงบประมาณ 2564
 เทศบาลตาํบลปลาโหล โดยกองสวสัดกิารสงัคม ไดจดัโครงการ กอบรมสรางเสรมิศกัยภาพการบรหิารจดัการกองทนุ

สวัสดิการชุมชน ปงบประมาณ 2564 ขึ้น  ในระหวางวันที่  2 3  มิถุนายน 2564 และ วันที่ 1 2 กรกฎาคม 2564  เพื่อให

คณะกรรมการบริหารกองทุน สมาชิกกองทุน และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานของกองทุน  ไดมีความรูความเขาใจ

ในการบรหิารจดัการกองทนุเพิม่มากขึน้รวมทัง้เปนการประชาสมัพนัธเพือ่ใหบคุคลทีส่นใจไดเขาใจ และสมคัรสมาชกิกองทนุ

สวัสดิการชุมชนตําบลปลาโหล ตอไป โดยมีกลุมเปาหมายคือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปลาโหล และประชาชนที่

สนใจที่ยังไมเปนสมาชิกภายในเขตตําบลปลาโหล จํานวน 12 หมูบาน ๆ ละ 5  คน  รวมทั้งสิ้น  คน โดยไดจัดโครงการ

ที่ศาลาอเนกประสงคทั้ง 16 หมูบาน ในการนี้วันที่ 2  มิถุนายน 2564 นายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 

เปนผูกลาวเปดโครงการ และมี นายสุพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล เปนผูกลาวรายงาน
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โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น 
(โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกเห็ดขอน
ขาว)
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดทํา

โครงการสงเสริมการ กอาชีพระยะสั้น โครงการ กอบรมอาชีพ

ปลูกเห็ดขอนขาว  ในระหวางวันที่ 23 25 กุมภาพันธ 2564  โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพตางๆใหแก

ประชาชน และผูทีส่นใจ เพือ่ใหสามารถนาํไปเปนอาชพีเสริมกอให

เกดิรายไดตอครอบครวัตอไป โดยกาํหนดกลุมเปาหมายประชาชน 

และผูที่สนใจเขารับการ กอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยูในพื้นที่ 

หมููที่ 2 บานง้ิว จํานวน 2  คน และหมูท่ี 3 บานดอนยานาง  

จํานวน 2  คน รวมจํานวน 4  คน จัดกิจกรรม กอบรม

พัฒนาความรู ทักษะอาชีพระยะสั้น จํานวน 3 วัน ในการนี้ 

นายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล เปนประธาน

ในพิธีเปดโครงการ กอบรม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564  

ณ ศาลาอเนกประสงคบานงิ้ว
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โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ
 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสานสัมพันธวันปจฉิมนิเทศ  

เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

นักเรียนเกิดความภาคภมูใิจตอความสาํเรจ็ทางดานการศกึษา และเพือ่ใหนกัเรยีนไดแสดงออกถงึความสามารถ และเกดิความ

เชื่อมั่นในตนเอง ในการนี้ นายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล เปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงวาได

ผานการเตรียมความพรอมในระดับกอนวัยเรียน
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน
จากเส้นพลาสติก)
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดทําโครงการ กอบรมสงเสริมการ กอาชีพระยะสั้น โครงการ ก

อบรมอาชีพจักสานจากเสนพลาสติก  ในวันที่ 14 16 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูและทักษะใน

อาชีพตางๆ ใหแกประชาชน และผูที่สนใจเพื่อใหสามารถนําไปเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัวตอไป โดยมีกลุม

เปาหมายเปนประชาชน หมูที่  บานโคกศาลา จํานวน 4  คน ในการนี้ทานดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 

มาเปนประธานเปดโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงคบานโคกศาลา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
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โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2564
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยกองการศึกษาไดจัดโครงการประเพณีถวายเทียนเขาพรรษา 

ประจําป 2564 ณ วัดศรีวรารมณ บานพัง อ หมูที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน มีสวนรวมในการสืบทอดอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและเพื่อเสริมสรางและปลูก งคุณธรรม และหลักธรรมทางศาสนาแกประชาชนได

นําไปใชในชีวิตประจําได ในการนี้ นายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล พรอมทีมบริหาร ประธานสภาฯ รอง

ประธานสภาฯ สมาชกิสภาฯ ปลดัเทศบาล รองปลดั หวัหนาสาํนกัปลดั ผอ.ทกุกอง เจาหนาที ่พนกังานเทศบาล กาํนนั ผูใหญ

บาน ผูชวย สารวัตร แพทย และประชาชนในเขตตําบลปลาโหล เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
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โครงสาธารณสุขเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564
 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนใน

พืน้ทีต่าํบลปลาโหลไดรบัการบรกิารทางดานสาธารณสขุอยางทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ สามารถแกไขและปองกนัโรคทีจ่ะสง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนดานสุขภาพเชิงรุกในชุมชนโดยหนวยงานบริการสาธารณสุขและเครือขายสุขภาพอาสา

สมคัรสาธารณสขุชมุชนในแตละหมูบานไดมสีวนรวมในการจดับรกิารสงเสรมิ ปองกนัโรค รกัษาพยาบาล และ น สูขุภาพได

อยางตอเน่ืองและครอบคลมุทกุมติ ิ ระยะเวลาในดาํเนนิโครงการระหวางเดอืน มนีาคม   กนัยายน 2564 ณ ศาลาประชาคม

หรือวัดในหมูบาน ในเขตตําบลปลาโหล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดจัดโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหประชาชนมคีวามรูในการปองกนัการตดิเชือ้โรคพษิสนุขับา และเพือ่ใหสนุขัแมวไดรบัวคั นี

ปองกนัโรคพษิสนุขับาไดอยางครอบคลมุและทัว่ถงึ ในระหวางวนัที ่22 31 มนีาคม 2564 ในพืน้ทีต่าํบลปลาโหล 16 หมูบาน 

โดยไดฉีดวัค ีนกันปองกันโรคพิษสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบลปลาโหล จํานวน 16 หมูบาน จํานวน 1  ตัว 
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์นํ้า”
 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา .3  น. เทศบาลตําบลโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดโครงการ

ทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ทองถิ่นสรางปา รักษนํ้า  ณ หนองปน บานผักตบ หมู  ในการนี้นายดําเนิน สอนไชยา 

นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปนผูกลาวเปดโครงการ และมีนายสุพัฒน พุฒธรรม เปนผูกลาวรายงาน การจัดโครงการนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม และแหลงตนน้ําลําธารของประเทศใหคงอยูอยางยัง่ยนื และนอมนําหลกัการ ทรงงานดานการอนรุกัษ

ปามาปฏบิตัใิหเกดิสมั ทธผิลทีเ่ปนรปูธรรมโดยการปลกูตนไมและสรางพืน้ทีป่าและเพือ่ใหพืน้ทีป่าและแหลงนํา้ นคนืสูสภาพ

เดมิ มคีวามอดุมสมบรูณ และสามารถแกไขปญหาความแหงแลงและอทุกภยัในพืน้ทีไ่ดอยางยนื โดยมกีลุมเปาหมายเปนคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาทศบาล เจาหนาที่เทศบาล หนวยงานราชการ ผูนําชุมชน จิตอาสา สมาชิก อถล. และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลปลาโหล จํานวน 1  คน รวมชวยกันปลูกตนไมบริเวณรอบหนองปน หนองนํ้าสาธารณะบานผักตบ หมู 
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โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหลและนายกเทศมนตรี
ตําบลปลาโหล 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยสํานักปลัดเทศบาล ไดจัด

โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหลและนายก

เทศมนตรีตําบลปลาโหล โดยไดทําการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตําบล 

ปลาโหล 

 ในระหวางวันที่ 24 25 มีนาคม 2564 ไดดําเนินการจัด

อบรมเจาพนกังานดําเนนิการเลอืกต้ังตามโครงการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาเทศบาลตําบลปลาโหลและนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  

ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลาโหล 

 วันที่ 2  มีนาคม 2564 เทศบาลตําบลปลาโหล ไดสงมอบ

หบีเลอืกตัง้ แบบพมิพและวสัดุอปุกรณเลอืกต้ัง ประจาํหนวยเลอืก

ตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหล ใหแก

กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเขตที่ 1  จํานวน  หนวย และเขต

เลือกตั้งเขตที่ 2 จํานวน  หนวย  ณ เทศบาลตําบลปลาโหล

 ในวันที่ 2  มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหล และ 

นายกเทศมนตรตีาํบลปลาโหล ตามประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ กกต. ไดกาํหนดใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล 

ตําบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล ในวันที่ 2  มีนาคม พ.ศ. 2564  
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โครงการจัดงานต่างๆ เพี่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความส�คัญส�หรับพิธีการ 
วันส�คัญต่างๆ ตามวาระ ได้แก่

งานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
 วันที่ 2  กรกฎาคม 2564 นายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา กํานัน

ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลปลาโหล ไดกลาวถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6  พรรษา วันที่ 2  

กรกฎาคม 2564  ณ  หนาสํานักงานเทศบาลตําบลปลาโหล
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 วนัที ่25 มถินุายน 2564 เทศบาลตําบลปลาโหล ไดดาํเนนิการโครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ ปงบประมาณ 

2564  กิจกรรม รณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน   บริเวณบานผักตบ หมูที่ 16 ต.ปลาโหล  อ.วาริชภูมิ 

จ.สกลนคร ในการน้ีนายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปนผูกลาวเปดโครงการ และมีนายสุพัฒน  

พุฒธรรม เปนผูกลาวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและ 

เจาหนาที่ทุก ายไดรับรูและตระหนักถึงโทษและผลกระทบของยาเสพติดที่มีตอชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายคือเจาหนาท่ี 

ของเทศบาลตําบลปลาโหล เจาหนาที่ตํารวจสถานีภูธรวาริชภูมิ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และประชาชนในชุมชน 

จํานวน 1  คนเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
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โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจําปี 2564
 ในวันที่ 2  ธันวาคม 2563  4 มกราคม 2564 สํานักปลัด เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการปองกันและแกไข

ปญหาอบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2564 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ปองกนัการเกดิและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม 2564 เพื่อใหประชาชนผูใชรถใชถนนเกิดความตระหนักในการใชรถใชถนนตามกฎจราจร และ 

เพื่อเปนการบริการ และการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับประชาชนที่ใชรถใชถนนในเขตเทศบาลตําบลปลาโหล

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 วันที่  กันยายน 2564  เวลา .3  น. งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล  

ไดจัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนารวมกับประชาคมทองถ่ินระดับตําบลตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

พ.ศ.2566 25   และไดมีคณะกรรมการแผนพัฒนา ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ 

พนกังาน เทศบาลตาํบลปลาโหล เขารวมประชมุประชาคมทองถ่ินระดบัตาํบลเพือ่จดัทาํแผนพฒันาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 25   

ครั้งที่ 1 โดยมีทานดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปนประธานในที่ประชุม
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตําบลปลาโหล
 สถานที่ บานไ  หมูที่ 5 ตําบลปลาโหล งบประมาณ 1 .   บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.  เมตร ยาว 6.  เมตร 
หนาเฉลี่ย .15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 4.  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย .5  เมตร  ตามแบบ 
ทต.ปลาโหล แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท1 1  ปรับปรุงและแกไขบางรายการ  พรอมวางทอ คสล.มอก. 
ชั้น 3 ขนาด  .3  เมตร จํานวน  ทอน

 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 
 บานนาบอ หมูที่ 6 ตําบลปลาโหล  งบประมาณ 14  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  2564 รายละเอียดโครงการ
 ชวงที่ 1 สายหนาบานนายประเวท เจริญชัย  หนาบานนางจําเนียร เจริญชัยถนน คสล. กวาง 2.5  เมตร ยาว 62.  
เมตร หนาเฉลี่ย .15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 155.  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยกวาง .5  เมตร พรอมวาง
ทอ คสล.มอก.ชั้น 3  .3   เมตร จํานวน 5 ทอน
 ชวงที่ 2 สายขางบานนายสด งึ้มชา  หนาบานนายลินทอง ายขันธ ถนน คสล. กวาง 2.5  เมตร ยาว 52.  เมตร 
หนาเฉลี่ย .15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 13 .  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยกวาง .5  เมตร พรอมวางทอ มอก.
ชั้น 3  .3  เมตร จํานวน 5 ทอน
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8    
 สถานที่ บานโคกศาลา หมูที่  ตําบลปลาโหล งบประมาณ 1  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.  เมตร ยาว .  เมตร 
หนาเฉลี่ย .15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 2.  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย .5  เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 
ตําบลปลาโหล     
 สถานที่ บานดงเชียงเครือ หมูที่  ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 1  บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดโครงการถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กวาง 4.  เมตร ยาว .  เมตร หนาเฉลี่ย .15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 2.  ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหลทางกวางเฉลี่ย .5  เมตร
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 
ตําบลปลาโหล    
 สถานที่ บานปลาโหลนอย หมูที่ 1  ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 1  บาท  
ตัง้จายจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอยีดโครงการถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
กวาง 4.  เมตร ยาว .  เมตร  หนาเฉลี่ย .15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3 2.  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย .5  เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคําโพธิ์ หมู่ที่ 11 
ตําบลปลาโหล     
 สถานที่ บานดงคําโพธิ หมูที่ 11 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 1 5  บาท ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 3.  เมตร ยาว 12 .  เมตร หนาเฉลี่ย .15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3 4.  ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย

กวาง .5  เมตร พรอมวางทอ มอก.ชั้น 3  .3  เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ทอน รวม 12 ทอน 
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 วันที่ 21 พ ษภาคม 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอม 

เจาหนาที่เทศบาลตําบลปลาโหล โดยมีนายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล นําทีมลงพื้นที่ออกปฏิบัติงาน

พนยา าเชือ้โควดิทีบ่านโนนอดุมและตลาด รวมบานพรสวรรค เพือ่ปองกนัการแพรระบาดโรคโควดิ พรอมกจิกรรมพนควบคุม 

ปองกันการระบาดของโรคลัมป สกิน ในสัตว วัว ควาย ึ่งกําลังระบาดในจังหวัดสกลนคร

ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลต�บลปลาโหล
 วันที่ 1  มกราคม 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด

เทศบาล เทศบาลตาํบลปลาโหล  ไดออกปฏบิตังิานทาํความสะอาดและพนน้ํายา าเชือ่ไวรสัโควดิ 1  เพือ่ปองกนัโรคระบาด

โควิด 1   ใหกับโรงเรียนบานไ ปลาโหล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปลาโหล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานปลาโหล
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 เทศบาลตําบลปลาโหล นําโดยนายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล รวมกับ ปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ 

และเจาหนาเทศบาลตําบลปลาโหล ออกดําเนินการใหความรู แนะนําการปองกันและควบคุมโรค ลัมปสกิน พรอมไดมอบ

นํ้ายาฉีดพนเพื่อปองกันแมลงที่เปนพาหะนําโรค ลัมป สกิน ใหกับเกษตรกร ผูเลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่ระบาด จํานวน   

หมูบาน ในวันที่ 2 และวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 วันที่ 1  มิถุนายน 2564 เวลา .  น. เทศบาลตําบลปลาโหล ไดใหการสนับสนุนรถกระเชาของเทศบาล และ 

ไดสงทีมงานพนักงานเทศบาล เจาหนาที่กองชางและสํานักปลัดเทศบาล เขาชวยเหลือประชาชนในการเก็บและ งกลบ 

ากโคที่เสียชีวิตจากโรคลัมปสกิน ในพื้นที่บานดอนยานาง หมูที่ 3 เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคลัมปสกิน
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 เจาหนาทีป่ระจาํศนูยพกัคอย เทศบาลปลาโหล ไดออกปฏบิตังิานรบัผูปวยโควดิ 1  ทีศ่นูยพกัคอย นาํสงทีโ่รงพยาบาล

สนาม อําเภอวาริชภูมิ  และไดฉีดพนนํ้ายา าเชื้อเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2 1  ภายหลังการยาย 

ผูปวยออกจากจุดกักตัวที่ศูนยพักคอย 

ศูนย์พักคอยระดับตําบล เทศบาลตําบลปลาโหล
 ในระหวางวันที่ 6  สิงหาคม 2564 เทศบาลตําบล
ปลาโหล ไดจัดตั้งศูนยพักคอยระดับตําบล เทศบาลตําบล
ปลาโหลและพรอมรับผูปวยแรกเขา จํานวน 1   เตียง โดย
มีภารกิจรับสงผูปวยโควิด พนยา าเชื้อในจุดกักตัวชุมชน
ในเขตตําบลปลาโหล
 ศูนยพักคอยเทศบาลตําบลปลาโหล จะรับผูปวยที่
รักษาหาย ผานการใหยาครบ 3 วัน หลังผลตรวจพบเชื้อ 
โดยเฉลี่ย ผู ปวยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล สนาม หรือ 
โรงพยาบาลวาริชภูมิ ประมาณ  วัน แพทยจะจําหนาย
กลับบาน กรณีที่ผูปวยไมมีที่พัก ที่กักตัวตอ ใหครบ 14 วัน 
นับจากผลตรวจพบเชื้อครั้งแรก  โดยจะใหมาพักที่ศูนย 
พักคอยระดับตําบล เทศบาลตําบลปลาโหล เมื่อหายดีแลว เจาหนาท่ีเทศบาลจะนําสงผูปวยโรคโควิด 1  ท่ีหายแลว  
จากศูนยพักคอย เทศบาลตําบลปลาโหล ไปรักษาตัวตอที่บานตนเอง
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โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลน
นํ้าอุปโภค บริโภค    
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยแลงและขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ณ บานงิ้ว หมู ที่ 2 และบานปลาโหลนอย หมูที่ 1   
ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ในระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ  2 มีนาคม 2564 ในการนี้นายบรรลือ  
สัม ทธิจินตนา นายอําเภอวาริชภูมิ พรอมดวยนายพิทยา  กุดหอม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  
สกลนคร  เปนประธานเปดโครงการใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยแลง และขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ในวันที่ 
22 กุมภาพันธ 2564 และนายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล พรอมพนักงาน เจาหนาที่ ผูใหญบานในเขต
ตําบลปลาโหล และจิตอาสา ใหการตอนรับ คณะทํางานของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  สกลนคร

โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย      
 ในระหวางวนัที ่1 1  กมุภาพนัธ 2564 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม เทศบาลตาํบลปลาโหล  ไดจดัอบรมโครงการ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  ปลอดโรค ปลอดภัย  ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบกิจการรานคา  ประกอบดานอาหารและผูสัมผัสอาหาร มีความรูความเขาใจในเรื่องการ
สขุาภบิาลอาหาร และเพือ่ใหผูประกอบกจิการดานอาหารผานเกณ มาตรฐานสขุาภบิาล และบรโิภคอาคารสะอาดปลอดภยั
ปราศจากสารปนเปอน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผูประกอบกิจการรานคา รานอาหาร และผูสัมผัสอาหาร เขาอบรม จํานวน 
2  คน
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ  2564  ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมูที่    
ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไดรับรูและรับทราบถึงปญหา 
และพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อสรางผูนําเยาวชนในการตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
และชุมชน โดยมีผูเขาอบรม 1  คนไดแก  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล ปลาโหล จํานวน 21 คน   
และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.ตน จํานวน  คน  รวมทั้งสิ้น 1  คน

ให้บริการรับชําระค่าธรรมเนียมในการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     
 กองคลัง เทศบาลตําบลปลาโหล ออกใหบรกิารรบัชําระคาธรรมเนยีมในการกําจดัสิง่ปฏกิลูและมลู อยในเขตเทศบาล

ตําบลปลาโหล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 ไดลงพื้นที่ไปจัดคาธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค หมูที่ 11 และ หมูที่ 15  

โดยกลุมเปาหมายในการใหบริการคือประชาชน หมูที่ 11 บานดงคําโพธิ และหมูที่ 15 บานโคงปากลวย
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานไ ปลาโหลภายใตการมีสวนรวมของชุมชน ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไ ปลาโหล

ออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก     
 วันที่ 1  มิถุนายน 2564 เวลา 13.  น. เทศบาลตําบลปลาโหล นําโดย นายดําเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตําบล

ปลาโหล พรอมดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล กองการศึกษา และพนักงานเทศบาล

ตําบลปลาโหล  ไดออกพนหมอกควัน เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก บริเวณโรงเรียนบานโคกศาลา โรงเรียนบานดงคําโพธ  

และโรงเรียนบานไ ปลาโหล
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การประชุมสภาเทศบาลต�าบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ�าปี พ.ศ. 2564

 เทศบาลตําบลปลาโหลไดจัด การประชุมสภาเทศบาลตําบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจําป พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1 2564  
วันที่ 11 พ ษภาคม  2564 เวลา 1 .  น. เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปลาโหล  โดยมีสาระการประชุมพอสรุปได ดังนี้

 การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24 6 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14  พ.ศ.2562  มาตรา 4  ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภา
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

 คำาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล
 ตามที่ เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้นเมื่อวันอาทิตยที่ 2  มีนาคม 2564 
กระผม นายดําเนิน สอนไชยา  ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงนายกเทศมนตรี หมายเลขสมัครเลขที่ 1 ไดรับความไววางใจจากประชาชนตําบล
ปลาโหล ใหเขามาเปนผูบริหารเทศบาลตําบลปลาโหล กระผมจะทําหนาที่บริหารงานภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ภายใตกฎหมายระเบียบตางๆ อยางเครงครัด ดังวิสัยทัศนที่วา “ยึดมั่นหลัก  ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำาตำาบลน่าอยู่ สู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี”
 กระผมและคณะผูบริหารไดกําหนดนโยบายการบริหารงาน และไดเสนอใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปลาโหลไดรับรูรับทราบ
เปนการทั่วไปอยางครอบคลุมและทั่วถึงครบทั้ง 16 หมูบานแลว และเชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินนโยบายใหสําเร็จไดภายในเวลา 4 ป คือ
เริ่มตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะครบวาระ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลตําบลปลาโหลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
ภารกิจ นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลปลาโหล ไว  ดาน  ดังตอไปนี้
  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
  1.1 พัฒนาเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดาน
การศกึษาใหแกสมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจางและพนกังานจาง เพือ่เปนการพฒันาศักยภาพและยกระดบัความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ึ่งบุคคลเหลานี้ถือเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังสําคัญของเทศบาตําบลปลาโหล อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว สามารถสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางตรงเปาหมาย เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชนใหมากที่สุด
  1.2 สงแสรมิสนบัสนนุชุมชนเขาสูกระบวนการ การมสีวนรวมทางการบรหิารและการเมอืงภายใตระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาการทํางาน ายนิติบัญญัติ ไดแก สภาเทศบาลตําบลปลาโหล ประชาธิปไตยในระดับชุมชน
  1.3 สงเสรมิและสรางความเขมแขง็ใหกบัชมุชน สนบัสนนุใหมกีจิกรรมและโครการตางๆ สงเสรมิการทํางานรวมกนัระหวางชมุชน
และเทศบาลทํางานอยางสมานฉันท ไมแตกแยกเพื่อรวมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
  1.4 สงเสรมิสนบัสนนุใหมกีารสรางเครอืขายตางๆ ในชมุชน เพือ่สนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการหมูบาน สงเสรมิสนบัสนนุ
หนวยงาน อปพร. ชรบ. เปนการสรางเครอืขายการเ าระวงัเกีย่วกบัยาเสพตดิทีเ่ปนโทษกบัเยาวชนและประชาชนในชมุชน รวมถงึการสราง
เครอืขายอืน่ๆ โดยสนบัสนนุใหมกีารทาํงานรวมกับเทศบาลตาํบลปลาโหล ภาครฐั สวนราชการทีเ่กีย่วของ ภาคเอกชน เปดโอกาสใหมบีทบาท
ในการทํางาน เชน การตรวจสอบการดําเนินงานและการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกสวนตามโครงสราง
การทํางานของพนักงานเทศบาล
  1.5 สนับสนุนและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัยและตอบสนองตอการใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  2.1 สงเสรมิและพฒันาแหลงทองเทีย่วหาดสวนหนิดงคาํโพธ ิสงเสรมิและพฒันาอาชพีทีเ่หมาะสมกบัสภาวะทองถิน่ปจจบุนัตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2.2 สงเสรมิใหประชาชนอยูในทองถิน่ของตนเอง สนบัสนนุใหมกีารรวมกลุมของประชาชนเพือ่สรางอาชพีและรายไดใหกบัตนเอง
และชุมชน อีกทั้งยังเปนการสรางความอบอุนและสรางรั้วเพื่อปองกันภัยใหกับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
  3.1 ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง เชน ถนน ทางระบายนํ้า ไ าสาธารณะ
  3.2 กําหนดมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมขังในเขตบานปลาโหล หมูที่ 4 ถือเปนเรื่องสําคัญเรงดวนที่จะตอง
แกไข ึ่งเปนปญหาความเดือดรอนใหแกพี่นองประชาชนบานปลาโหล หมูที่ 4 
  3.3 จะใหมีระบบและอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม
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เทศบาลตําบลปลาโหล

  นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  4.1 สงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม การสรางวนิยั การเสียสละในการรวมคิดรวมทํากจิกรรมของชุมชนทกุหมูบาน สรางความสามคัคี
ปรองดองของประชาชนในหมูบาน 
  4.2 สงเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาหมูบานใหเปนมาตรฐานและตอเนือ่ง สงเสรมิใหประชาชนในหมูบานรวมคดิ รวมทาํ รวมกาํหนด
แนวทางการพัฒนาหมูบานของตน เพื่อแกปญหาใหตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาหมูบาน สรางหมูบานใหนาอยู อีกทั้งเปนการสราง
ความรวมมือรวมใจ และสรางความสามัคคีระหวางประชาชนในหมูบาน
  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
  5.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา   เนนการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปลาโหล   
สงเสริมใหนกัเรียนศนูยพฒันาเดก็เลก็มคีวามพรอมทางอารมณ  และความพรอมทางวชิาการทีจ่ะสามารถศกึษาในระดบัตอไปอยางมคีณุภาพ   
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ทางการกี า  และการเรียนรูนอกสถานศึกษาใหกับโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาล   จัด
สวัสดิการทางการศึกษาใหกับผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปลาโหลใหไมเดือดรอนและลําบากกับภาวะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว  ทุกคนสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปลาโหลไดเทาเทียมกัน  ใหมีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอในดานการสนับสนุนวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริม นม  อาหารกลางวันใหเพียงพอใหกับ
โรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาล  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปลาโหล
  5.2 สนับสนุนและสงเสริมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีคนไทย  และภูมิใจความเปนไทย  การอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น งานรัฐพิธีตางๆ เชน งานวันที่ 2  กรกฎาคม วันที่ 12 สิงหาคม วันประเพณีตางๆ  เชน  ประเพณีวันสงกรานตและ
การรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุประจําป และงานประเพณีอื่นๆ ของทองถิ่น
  5.3 สนับสนุนการแขงขันกี าทั้งภายในและภายนอกชุมชน  เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน   อีกทั้งยังเปนการสราง
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางหมูบาน  ผูบรหิาร  พนกังานเทศบาล  และพนกังานจาง  ศกึษาดงูานรวมกบัผูนาํชมุชน อสม. และบคุลากรทางการ
ศึกษา
  นโยบายด้านสาธารณสุข
  6.1 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน  และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  เพื่อเปนการคัดกรองการเจ็บ
ปวยของประชาชนเบื้องตนเนนการปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย โดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.  โดยมีกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ึ่งมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกสวนหน่ึง  เพื่อเปนทุนในการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอยางท่ัวถึง 
ครอบคลมุทกุวยั  ควบคมุปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิตอและโรคไมตดิตอทีเ่ปนอนัตรายตอประชาชนและหมูบาน เพือ่สขุภาพอนามยั
ที่ดีของประชาชน
  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  .1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สงเสริมใหมีการจัดการ
ขยะอยางถูกวิธี และเปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม เชนการคัดแยกหรือนําขยะมาใชใหม
  .2 สงเสรมิใหเดก็และเยาวชนคนรุนใหมใหรูคุณคาของพลังงาน ใชทรพัยากรธรรมชาตอิยางถกูวธิ ีเพือ่ลดปญหาสภาวะโลกรอน 
สรางจติสํานกึทีด่ใีหกบัชมุชนใหตระหนกัถงึการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการจดัทําโครงการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตใิหกบัเดก็และ
เยาวชนรูวธิกีารชวยประหยดัพลงังาน และใชประโยขนจากพลงังานใหคุมคามากทีสุ่ด ขบัเคลือ่นการจดัทําโครงการและดําเนนิกจิกรรมตางๆ 
ที่มุงไปสูการลดภาวะโลกรอน





สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
************************* 

 
๑. บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
                 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เทศบาลต าบล 
ปลาโหล จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  
                 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรม
จากแผนด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของ ประชาชนอย่างเต็มที่  
 
        หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลปลาโหล ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี 
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอ่ืนอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ 
ต้องท า ประกอบกับ  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ย แล้วเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 
  
๒. สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์  
               รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลปลาโหลในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูล  ดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลกัษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร  ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร และชว่งอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

(๒) ๑ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถอืศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(๒) ๑ 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 
 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บรหิารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
๕ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาฯท้องถิ่น 

(๓) ๓ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(๓) ๓ 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

(๓) ๓ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดลอ้ม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) ๓ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity) (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(๓) ๓ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแกป้ัญหาหรือวธิกีารแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) ๒ 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เช่น ผลกระทบที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(๑) ๑ 

๓.ยุทธศาสตร์  
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 
๑๐ 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) ๕ 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positiong) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน ์

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) ๔ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๖ 

        
           สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล   
ปลาโหล พบประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา สาธารณสุ ข ยาเสพติด     
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพ 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ  และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยขบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์                  
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแกปัญหา ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปลาโหล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  และคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
 
๓. สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลปลาโหลเป็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
คะแนนเต็ม 

๑. ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ๒๐ ๑๘ ๙๐.๐๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ ๙๖.๖๖ 

       ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลปลาโหล ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
       ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
       ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
       ๓.๔ วิสัยทัศน ์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
       ๓.๕ กลยุทธ ์ ๕ ๕ ๑๐๐ 



ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
คะแนนเต็ม 

       ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๔ ๘๐ 
       ๓.๗ จุดยืนของยุทธศาสตร์ ๕ ๕ ๑๐๐ 
       ๓.๘ แผนงาน ๕ ๔ ๘๐ 
       ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ ๕ ๑๐๐ 
       ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๑๐๐ ๙๖ ๙๖ 

          พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
        ที่เป็นเช่นนั้น / เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานปัจจุบัน  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การด าเนินงานของ
องค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือสภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้ งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสม
ต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

              ข้อเสนอแนะในอนาคต 
           1. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลต าบลปลาโหลจะ
ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน
การด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
          2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 




