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สรปุผลการด าเนนิงาน 



 

ค าแถลงนโยบายของผู้บริหาร 

 การพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้มีแนวทางการพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือชุมชน
เข้มแข็ง เทศบาลน่าอยู่ และการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือครอบครัวผู้ยากจน พัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามแนว
ทฤษฎีใหม่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เป็นวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคนให้มีศีลธรรมตลอดจนจิตส านึกที่ดี ซึ่งมีแนว 
นโยบายพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
๑.๑  สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม   
      อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรม  
      จริยธรรม ประยุกต์วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
1.2 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมเพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพ ปูองกันโรครักษาพยาบาล ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

1.4 สร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิตที่ดีรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการ   
ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้
ถูกต้อง ลด  ละ เลิกอบายมุข เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีพอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมการออมเพ่ืออนาคต 

1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส ให้ความรู้  
ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 

2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนา การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ด าเนินการเกี่ยวกับการ  
       ส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมให้ความรู้ ทักษะ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและ 
       พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเพ่ิมมูลค่าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผสมผสาน  

เทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุรักษ์ และพ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
๒.๓  ส่งเสริมและพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับสินค้า  
      และบริการตามศักยภาพของชุมชน ให้ได้มาตรฐานโดยการใช้เทคโนโลยี ระบบการ 
      ควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนา 
      บุคลากร 
2.3 การสร้างระบบการตลาด และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการสร้างและ 

พัฒนาเครือข่ายด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและแสวงหาโอกาสทางการตลาด
ใหม่ๆ 

3.  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ ด าเนินการ  
     เกี่ยวกับการจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและ 
      ปรับปรุงบ ารุงรักษา แหล่งน้ า ระบบประปา สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ า 
3.2 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน น้ าประปา ไฟฟูาแสงสว่าง และการจัด 
     วางผังเมือง การควบคุมอาคารให้มีมาตรฐานประสานและบูรณาการการพัฒนา 
     โครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน 
     ในการปรับปรุงหรือสร้างสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

4.  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๔.๑  พัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตส านึกเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากร สร้างระบบ 
      ตรวจสอบและการควบคุมของเทศบาล ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตส านึกและ 
      พัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงานและพนักงานจ้าง ให้มีนวัตกรรมในการบริการ  
      การท างานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุม 
      ภายใน 
4.2 ส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตระหนักในการ 

มีส่วนร่วม ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผลักดันด้าน
ส่งเสริมประชาธิปไตย ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

4.3  พัฒนา ส่งเสริมการจัดการด้านการสื่อสาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร สร้างช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
4.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครชุมชน และบุคลากรขององค์กร 
หน่วยงานในการเฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการ
ปูองกัน และการบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบและประสิทธิภาพ พัฒนาคนและเครือข่าย 
ในการท างานในการักษาความสงบปลอดภัย 
 

5.  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหาร   
     จัดการระบบข้อมูล การศึกษาวิจัยในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
     น้ าเสีย น้ าท่วมขัง ขยะมูลฝอยโดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
     ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
5.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม สนับสนุนแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.3 สนับสนุน เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมให้ 
     ครัวเรือน ชุมชนตระหนัก เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
     และถูกหลักอนามัย 
 

จากแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน จะท าให้เทศบาลอาจสามารถ  
มีการพัฒนาไปสู่เปูาหมายตามนโยบาย “ชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลน่าอยู่ ชูธรรมาภิบาล” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๑ การพัฒนาด้านสังคม 

๑.๑  สร้าง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประยุกต์
วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
๑ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒ โครงการงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓ อุดหนุนงานประเพณีบุญเดือนสาม(บุญข้าวจี่) วัดอุบลบรทิพย์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๔ อุดหนุนงานประเพณีบุญผะเหวดอ าเภออาจสามารถ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๕ โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๖ อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภออาจสามารถ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๗ โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๘ อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอ าเภออาจสามารถ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๙ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในและกีฬาสระบุศย์เกมส์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑๐ โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์(EQ)   

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๒ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กปฐมวัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๓  โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลระดับอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
 

1.1 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการหนังสือพิมพ์ส่งข่าวสารสู่ชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

๓ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร  

๔ กิจกรรมการคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอาจสามารถ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๕ กิจกรรมการประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอาจสามารถประจ าปี ๒๕๖๒ 

๖ กิจกรรมการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลอาจสามารถ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (WIFI) จ านวน ๒ จุด 

๘ อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

๙ การถ่ายทอดสดรายการข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์/อสมท. ทุกวันในช่วงเวลา 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ของทุกวันผ่านระบบเสียงตามสายของเทศบาล 

๑๐ การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ในระบบเสียงตามสายของเทศบาล 
๑๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
๑๒ โครงการอบรมผู้สูงอายุธรรมะกับการดูแลสุขภาพเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

 
1.2 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี 

ทักษะในการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพ ปูองกันโรครักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 
2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 
3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 12 
4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13 
5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 15 
6 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี                  

พระวรราชาธินัดดามาตุ หมู่ที่ 1 
7 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี               

พระวรราชาธินัดดามาตุ หมู่ที่ 7 
8 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี                   

พระวรราชาธินัดดามาตุ หมู่ที่ 12 
9 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี               

พระวรราชาธินัดดามาตุ หมู่ที่ 13 
10 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี               

พระวรราชาธินัดดามาตุ หมู่ที่ 15 
11. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 
12 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 
13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 
14 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 
15 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 
๑๖ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านสั้น หมู่ที่ 1 
๑๗ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 
๑๘ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 
๑๙ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 
๒๐ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 

 
 
 
 



 
 
 

-๗- 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

๒1 โครงการฝึกอบรมและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน บ้านสั้น หมู่ที่ 1 
๒2 โครงการฝึกอบรมและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 
๒3 โครงการฝึกอบรมและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 
๒4 โครงการฝึกอบรมและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 
๒5 โครงการฝึกอบรมและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 
๒6 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย บูรณาการแพทย์แผนไทย สานสายใยทุกวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 
๒7 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพ่ิมพูนสายใยรักในครอบครัว บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 
๒8 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย บูรณาการแพทย์แผนไทย สานสายใยทุกวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโนนสะอาด                 

หมู่ 12 
๒9 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย บูรณาการแพทย์แผนไทย สานสายใยทุกวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านอาจสามารถ              

หมู่ที่ 13 
๓0 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย บูรณาการแพทย์แผนไทย สานสายใยทุกวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 
๓1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดอุบลบรทิพย์ 
๓2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
๓3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ พรภิกษุสงฆ์และสามเณรสุขภาพดี ในเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
๓4 โครงการตลาดสดน่าซื้อ  เทศบาลต าบลอาจสามารถ ประจ าปี 2562 
๓5 โครงการอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562 
๓๖ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์                             

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๘- 
๑.๔ สร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิตที่ดี รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการด าเนิน   
      ชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง   
      ลด ละ เลิก อบายมุข เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีพอย่างต่อเนื่องและ 
      ส่งเสริมการออมเพ่ืออนาคต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกพืชผัก ปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ” 
 
 
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส ให้ความรู้ ดูแล  
      ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาสไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
      ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเฝูาระวังความรุนแรงในครอบครัว 
๒ โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 
๓ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๔ โครงการให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
๕ โครงการสานฝันคนสามวัยใส่ใจปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนา การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม   
     ให้เกิดอาชีพเสริมให้ความรู้ ทักษะ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลผลิตให้ 
     มีคุณภาพเพ่ิมมูลค่าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าตะกร้าพลาสติก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒ กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว  

โดยส่งเสริมอาชีพการท าถุงหอมไล่ยุง ถุงหอมอเนกประสงค์ 
 
 
 
 



-๙- 
 

๒.๒  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผสมผสาน 
      เทคโนโลยสีมัยใหม่ อนุรักษ์ และพ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 
 

๒.๓  ส่งเสริมและพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับสินค้า และ 
บริการตามศักยภาพของชุมชน ให้ได้มาตรฐานโดยการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิต 
ที่ช่วยลดต้นทุน เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ เปิดอาคารเอนกประสงค์ให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม นวดแผนไทยเป็นสถานที่ให้บริการ 
แก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
 

 
๒.๔  การสร้างระบบการตลาด และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการสร้างและพัฒนา 
      เครือข่ายด้านการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      และท่ัวถึง มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ พัฒนาตลาดสดเทศบาลต าบลอาจสามารถในเรื่องการปรับปรุง 
ด้านสถานที่ เช่น การก่อสร้างโต๊ะจ าหน่ายสินค้า และการให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในตลาดสด การ
ส่งสิ่งตรวจเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น 

๒ อนุญาตให้มีการเปิดตลาดนัดในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถในวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการและพัฒนาเครือข่ายด้านตลาดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ ด าเนินการเกี่ยวกับ 
     การจัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุง 
     บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.(รางยู+ฝาวี) ถนนเทศบาล ๘ (ฝั่งตะวันออก) จากบ้านนายพิพัฒน์ สิงคะกุล – 
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ 

๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ที่ ๑๓ (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. อ านวยสุข ๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกิจเสนา (ซอยบ้านมณฑล ทองภูเหวด) บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชัฏพลกิจ (ทางไปบ้าน สท.สวาท ดวงพายัพ) บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (รางยู+ฝาวี) ถนนประชาองอาจ(ฝั่งทิศตะวันออก ต่อจากแยก                           
ถนนเยี่ยมพัฒนาเชื่อมกับถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน B ๕๒ บ้านชูชาติ หมู่ที่ ๗ 
๘ โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนเทศบาล ๑๐ (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติหมู่ที่ ๑๕ 
๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน หมายเลข ๙ (ข้างเทศบาลเก่า) บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๓ 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนไชยสิทธิ์ (จาก กม.๐+๑๔๓-๐-๔๐๙) บ้านชูชาติ หมู่ที ๗ โดยปรับปรุงเป็น                
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

๑๑ โครงการปรับปรุง คสล.โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนประชาองอาจ หมู่ที่ ๑๓ 
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาองอาจ หมู่ที่ ๑๓ 
๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.อ านวยสุข ๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
๓.๒ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน น้ าประปา ไฟฟูาแสงสว่าง และการจัดวาง   
    ผังเมืองการควบคุมอาคารให้มีมาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบน้ าประปา  ระบบไฟฟูา 

 
๓.๓  ประสานและบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บูรณาการร่วมมือกับองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงหรือสร้างสาธารณูปโภค   
     สาธารณูปการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ การประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และกรมทางหลวงในการซ่อมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่อยู่ภายในเขตเทศบาล 

๒ ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทในการซ่อมบ ารุงถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ที่อยู่ภายในเขตเทศบาล 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

๔.๑  พัฒนาขีดความสามารถและสร้างจิตส านึกเพ่ิมศักยภาพให้บุคลากร สร้างระบบตรวจสอบ 
และการควบคุมของเทศบาล ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดวามสามารถ   
ของพนักงานและพนักงานจ้าง ให้มีนวัตกรรมในการบริการ การท างานที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุข 
ของประชาชนส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสายงาน ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



 
.-๑๔- 

 
รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยกองคลังได้ประกาศแสดงรายงานการรับ-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณที่
สิ้นสุด (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๕- 

 
๔.๒  ส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตระหนักในการมี 
     สว่นร่วม ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผลักดัน 
     ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์  
     จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒ โครงการประชาคมแผนพัฒนาสุขภาพโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
๓ การเปิดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในโอกาสต่าง ๆ  
๔ เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ จากประชาชน อาทิเช่น Web site, Facebook 
๕ โครงการจิตอาสา 

 
๔.๓  พัฒนา ส่งเสริมการจัดการด้านการสื่อสาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ 
     จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร สร้างช่องทางที่มี 
     ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒ ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)  ส าหรับประชาชนและจัดตั้งจุดบริการ Wifi ส าหรับประชาชน 
๓ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย พร้อมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ / อสมท. 

ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.  และ ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 
4.4  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครชุมชน และบุคลากรขององค์กร หน่วยงาน     
ในการเฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการปูองกัน และ
การบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบและประสิทธิภาพ พัฒนาคนและเครือข่าย ในการท างานใน
การรักษาความสงบปลอดภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์/ปีใหม่/สงกรานต์ 
๒ ชว่ยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทุกภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ    
     ระบบข้อมูล การศึกษาวิจัยในทุกระดับ พัฒนาบุคลากรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย  
     น้ าท่วมขัง ขยะมูลฝอยโดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก าหนด 
     ขอบเขตพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ โครงการขุดลอกรางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

๒ 
จัดบุคคลรับผิดชอบการท าความสะอาดครอบคลุมทุกบริเวณ ในเขตเทศบาลต าบล 
อาจสามารถ 

๓ จัดหาถังขยะเพ่ือให้บริการในการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

๔ 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถให้จัดเก็บครอบคลุมพ้ืนที่เป็นประจ า
ทุกวัน 

๕ 
ประสานงานกบัชุมชนและจัดกิจกรรม ในการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบล 
อาจสามารถ 

๖ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธนาคารขยะให้ยั่งยืน 

๗ โครงการธนาคารขยะ 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๗- 
 

๕.๒  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริม สนับสนุนแลฟ้ืนฟูทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านึกและตระหนักในคุณค่า 
      ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโอกาสต่าง ๆ   
๒ โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 
๓ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
๔ โครงการลอกผักตบชวา 

 
5.3  สนับสนุน เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมให้ 
     ครัวเรือน ชุมชนตระหนัก เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและ 
     ถูกหลักอนามัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

๑ 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะในครัวเรือนลง 

๒ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารขยะให้ยั่งยืน 

 


