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(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลธาตุ พ นม ได้รับ การยกฐานะจากสุขาภิ บ าลธาตุพนมเป็นเทศบาลตาบล
ธาตุพนม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุผลอัน
เนื่องมาจากการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปสุขาภิบาลมีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลไม่เหมาะที่จะ
รองรับการกระจายอานาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเดิมเป็น
เทศบาลตาบล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตาบลธาตุพนมเป็นเทศบาล
ขนาดกลางตามโครงสร้างและแผนอัตรากาลัง 3 ปี และมีเขตพื้นที่เท่าเดิมเมื่อครั้งที่ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
ธาตุพนม
เทศบาลตาบลธาตุพนมตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่ริมฝั่งชายโขง
ในเขตท้องที่อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ 4.60 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม
ประมาณ 52 กิ โ ลเมตร ห่างจากจัง หวัดสกลนคร ประมาณ 75 กิ โ ลเมตร และห่างจากกรุง เทพฯ
ประมาณ 707 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
1.1.1 อาณาเขต
ติดต่อกับบ้านหนองหอยทุง่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6
ทิศเหนือ ตาบลธาตุพนมเหนือติดต่อกับบ้านเหล่าทุง่ หมู่ที่ 9 (นอกเขตเทศบาล)
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้าโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(แม่น้านานาชาติ)
ทิศใต้
ติดต่อกับบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

-21.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่ว ๆ ไปในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมจะเป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาเป็นที่นา
และที่สวน มีลักษณะทอดยาวรีเลียบไปตามแม่น้าโขง ยาวประมาณ 4.2 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ
1.10 กิโลเมตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตาบลธาตุพนม เป็นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม เมืองร้อน
ฤดูหนาวจะหนาวจัดและมีลมกรรโชกแรง แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
ฤดูฝน
เริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว
เริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน
เริ่มต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
อุณหภูมิอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด
10 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดนครพนมประมาณ 7๒ %
ลม ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 1๕.๒๔ Knots ในเดือนมกราคมส่วนในเดือนมิถุนายน
เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยต่าสุด คือ 2๘.0 Knots
ปริ ม าณน้ าฝนเทศบาลต าบลธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม นั บ เป็ น แห่ ง หนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกชุก มีฝนเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 5๓๒.๒ มิลลิลิตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ
เดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 2๗.๓ มิลลิเมตร
1.4 ลักษณะของดิน
- พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลตาบลธาตุพนม ดังนี้
1.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลธาตุพนม มี การตั้ง ถิ่นฐานกระจายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
212 โดยจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตัวตามแนวถนน
สายหลักและถนนสายรองภายในชุมชน ลักษณะอาคารบ้านเรือนเป็นบ้าน 1 – 2 ชั้น ย่านพาณิชยกรรม
อยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และบริเวณสองฟากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 โดยตั้งสลับกั บ
บ้านเรือนของชุมชน ลักษณะอาคารพาณิชย์เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวและตึกแถวสองชั้น ทางด้านอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการ เช่น ร้านซ่อมจักรยานยนต์ เป็นต้น

-3สาหรับการใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการต่าง ๆ ได้แก่ ที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจภูธร
ที่ทาการไปรษณีย์ การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ทั่วไปบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สถาบัน
การศึกษา ในเขตเทศบาลมี 12 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องกับชุมชนเดิมไปทางด้านตะวันตก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวดอน
ส่วนการใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ได้แก่ วัด 9 แห่ง และฌาปนสถาน 4 แห่ง สาหรับการใช้ที่ดินประเภท
เกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา จะอยู่บริเวณรอบนอกชุมชนรวมทั้งบริเวณพื้นที่ชนบททั่วไป
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของชุมชนเทศบาลตาบลธาตุพนม ได้กาหนดให้มีศูนย์กลาง
ชุมชนหลักในบริเวณชุมชนเดิม ซึ่งมีวัดพระธาตุพนม เป็นศูนย์กลางโดยให้มีพื้นที่รองรับการขยายตัวต่ อเนื่อง
มาบริเวณตอนใต้ของชุมชน และให้มีศูนย์กลางชุมชนรองในบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่โดยกาหนดให้มีพื้นที่
พาณิชกรรมเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งรูปแบบชุมชนดังกล่าวจะสามารถเอื้ออานวยความ
สะดวก และมีความพร้อมเพียงพอสาหรับการให้บริการชุมชนอย่างทั่วถึง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน กาหนดให้ชุมชนขยายตัวไปในพื้นที่ที่สามารถรองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชน โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การอยู่ อ าศั ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยมี ร้ า นค้ า
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในระดับที่ได้มาตรฐานและไม่ควรมีกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยกาหนดให้มีการขยายตัวอยู่ในบริเวณชุมชนเดิมและในพื้นที่
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรับบริการจากศูนย์กลางของชุมชนได้โดยสะดวก ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่
อาศัยประมาณ 13 คนต่อไร่
2) ที่ดินประเภทที่ อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง โดยกาหนดให้มีก ารขยายตัวตามแนวถนน
ดอนกลางพัฒนา ถนนพนมพนารักษ์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 โดยอยู่รอบแหล่งพาณิชยกรรม
3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น ที่ดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์เพื่อการ
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมกิจกรรมที่ไม่
ควรอยู่ในที่ดินประเภทนี้มี ลักษณะเช่นเดียวกับ การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย เสนอแนะให้มีการขยายตัว
ต่อเนื่องจากบริเวณเดิมและสัมพันธ์กับการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น ประมาณ 70 คนต่อไร่

-44) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ที่ดินประเภทนี้ใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรมบริการ
เป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่ มี มลพิษต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมซ่อมเครื่องจัก ร เครื่องยนต์
เครื่องไฟฟ้า ที่ดินประเภทนี้กาหนดให้อยู่ทางตอนใต้ของชุมชนริมถนนธาตุพนม – หว้านใหญ่
5) ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรมใช้ป ระโยชน์ เ พื่ อ การเกษตรหรื อ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม การสร้างที่อยู่อาศัยสามารถ
กระทาได้ แต่ไม่ควรเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรม
6) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นไปตามประเภทของการใช้ที่ดินที่ ระบุไว้การเปลี่ยนแปลงหรือขยายพื้นที่สามารถกระทาได้ทุกประเภท
ยกเว้นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
7) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์เพื่อ
การนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับการนันทนาการ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนที่ดินประเภทนี้ ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตก
ของวัดหัวเวียง โรงเรียนบ้านธาตุพนม และพื้นที่ 2 ฝั่งลาห้วยแคน
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
1. ลาน้าโขง เทศบาลตาบลธาตุพนมมีพื้นที่ติดกับลาน้าโขง ทางด้านทิศตะวันออกยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร
2. บึงศรีโคตบูร บริเวณใจกลางของพื้นที่เทศบาลจะมีบึงขนาดใหญ่ ซึ่งได้ทาการปรับปรุงทา
ถนนรอบบึง เพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สวนศรีโคตบูร) ซึ่งพื้นที่บึงเฉลี่ยประมาณ 60 ไร่
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ส่วนใหญ่ เป็นชุมชนหนาแน่น ไม่มีป่าไม้ มีเพียงต้นไม้
ริมถนน ตามซอยต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ประปราย โดยมีสวยศรีโคตบูรทีม่ ีพันธ์ไม้ต่างๆ เป็นสวนรุกขชาติโดยใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียง

-52. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลธาตุพนม มีจานวน 15 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นทีส่ ่วนใหญ่ของ 2 ตาบล คือ
ตาบลธาตุพนม ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตาบล
ธาตุพนม

บ้าน
ธาตุพนม
ธาตุพนมเหนือ
ดอนกลางเหนือ
ดอนกลาง
ดอนกลางทุ่ง
สระพังทอง
ธาตุพนมใต้
ธาตุเจริญ
ธาตุพนมกลาง

หมู่ที่
๑
๒
๕
๗
๙
๑๐
๑๑
๑๓
๑๔

หมายเหตุ

(พื้นที่บางส่วน)

ตาบลธาตุพนมเหนือ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตาบล
ธาตุพนมเหนือ

บ้าน
หัวบึงท่าเหนือ
ธาตุพนมสามัคคี
หัวบึงทุง่
หัวบึงท่า
หนองหอยทุง่
หนองหอยท่า

หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมายเหตุ

(พื้นที่ส่วนใหญ่)
(พื้นที่ส่วนใหญ่)

-62.2 การเลือกตั้ง
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขตเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อมูล

จานวน (คน)

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

2,๕๒๐
2,๗๖๗
5,๒๘๗

จานวนหลังคาเรือน จานวน 3,๘96 หลัง
(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ด้านการเมือง – การบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
ฝ่ายบริหาร
ลาดับ
๑
๒
๓

สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน คือ
ชื่อ – สกุล

นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
นายบรรลือศักดิ์ นิตชิน
นายธนินทร์ จุรีมาศ
นายสุรจิตร สารสิทธิ์
นายมิตตา จันทะนะ
นายเกียรติศักดิ์ อรรคศรีวร
นายนิพล ไกษร
นายพันธุ์สุรเชษฐ์ สัสดีเดช
นายอมร เทียมภักดี
นายอภิชัย นันทิเกียรติกลุ
นางทักขิณ รามางกูร
นางสาวสุธาวัลย์ แซงดาว
ชื่อ – สกุล
นายขจรศักดิ์ นิตชิน
นายสมจิตร โภคทวีทรัพย์
นายพินิจ ประเคนคะชา

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

-7บุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุพนม
ลาดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ส่วนราชกการ

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้าง

รวม

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

8
6
๖
๕
๑๗
๓
๔
๔๙

๒
๑
๑
๔
๑
๙

๑๔
๙
๑๓
๑๕
๑๒
๓
๑
๖๗

๒๔
๑๖
๒๐
๒๔
๓๐
๖
๕
๑๒๕

3 ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
เทศบาลตาบลธาตุพนมมีประชากร
ข้อมูล

จานวน (คน)

ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น

๕,๐18
๕,280
๑๐,29๘

ความหนาแน่นของประชากร 2,278 คน / ตารางกิโลเมตร
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
หญิง(จานวนคน)
ช่วงอายุต่าว่า 18 ปี
953
ช่วงอายุ 18 – 60 ปี
3,518
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
905
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

ชาย(จานวนคน)
1,015
3,595
495

หมายเหตุ

-84. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมมีสถานศึกษาในพื้นที่ จ านวน 1๓ แห่ง
ดังนี้
ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

สอนระดับ

สังกัด

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยวิทยาเขตนครพนม ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
แล ะ ปร ะ กาศ นี ยบั ต ร วิ ช าชี พ
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี
โรงเรียนธาตุพนม
มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พนมวิทยาคาร)
ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมา) ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
อนุบาล ๑ – ๓
โรงเรียนดรุณพัฒน์
ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร
อนุบาล ๑ - ๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลธาตุพนม ๑
เตรียมอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลธาตุพนม ๒
เตรียมอนุบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย ปริญญาตรี
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
อัธยาศัย

สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
ทต.ธาตุพนม
ทต.ธาตุพนม
ทต.ธาตุพนม

4.2 สาธารณสุข
เทศบาลตาบลธาตุพนม มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ดังนี้
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
จานวน
- ส่วนมาลาเรีย/สาธารณสุข อ.ธาตุพนม จานวน
- คลีนิคแพทย์
จานวน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน
- คลินิกแพทย์แผนไทย
จานวน
- คลินิกทาฟัน
จานวน

2
1
๕
7
1
3

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100 %

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

-94.3 อาชญากรรม
เทศบาลตาบลธาตุพนมมีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้าโขง เป็นระยะทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ทาให้
มีปัญหาการปล้นทรัพย์ การลักลอบขนสินค้าต่างๆ ข้ามแดน เช่น เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซี่งพบ
ไม่มากนัก โดยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลธาตุพนมได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกวดขัน
4.4 ยาเสพติด
เทศบาลมีตลาดจุดผ่อนปรนตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตาบลธาตุพนม ซึ่งเปิดทาการทุกวันจันทร์และวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ปัญหาการระบาดของยาเสพติดจึงต้องควบคุมเป็นอย่างมาก โดยมีหลายหน่วยงาน
เข้ามาร่วมกันดูแล
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลธาตุพนม มีการสงเคราะห์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบ ในปี 2559 ดังนี้
-

สงเคราะห์ศพผูส้ ูงอายุ จานวน 38 ราย
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ จานวน 50 ราย
สงเคราะห์ผพู้ ิการ จานวน 10 ราย
เทศบาลตาบลธาตุพนม มีการแจกเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ ในปี 2559

ดังนี้
-

แจกเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ จานวน 1,429 คน
แจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 268 คน
แจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 14 คน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคม/ขนส่งในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
สภาพถนนปัจจุบันเทศบาลตาบลธาตุพนม สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก ถนนใน
เขตเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมาตรฐานและการลาดยาง รายละเอียดตามตาราง
ประเภทของถนนในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
ลาดับที่
1

ประเภทของถนน
ถนนของสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.)
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จานวน
(สาย)
1
1

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
7.200

-10ลาดับที่

ประเภทของถนน

จานวน
(สาย)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

2

ถนนของกรมโยธาธิการ (สานักงานโยธาธิการจังหวัดนครพนม)

3

-

3

- ถนนลาดยาง
- ถนนลูกรัง
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนของกรมทางหลวง (แขวงการทางนครพนม)

1
1
1
2

1.200
3.600
1.560
-

4

- ถนนลาดยาง
- ถนนคอนกรีต – ลาดยาง
ถนนของเทศบาลตาบลธาตุพนม

1
1
52

2.200
3.600
-

- ถนนลาดยาง
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ถนนลาดยาง – คอนกรีต
-ถนนคอนกรีตเก่า
-ถนนคอนกรีต – ลูกรัง
-ลูกรัง

3
31
4
10
3
1

1.70
8.81
9.445
1.250
4.650
0.080

โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสาคัญ ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212เป็นถนนสายหลักของเทศบาลตาบลธาตุพนมโดยเชื่อม
การคมนาคมกับอาเภอเมืองนครพนม ทางทิศเหนือ สภาพถนนเป็นลาดยาง มีขนาดเขตทาง 30.00 เมตร
ผิวจราจร 14.00 เมตร
- ถนนรพช. ธาตุพนม – หว้านใหญ่ เป็นถนนสายรองของชุมชน โดยเชื่อมการคมนาคม
กับอาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารทางทิศใต้ของชุมชนและไปเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
212
- ในส่วนของการขนส่งและบริการ มีรถบริษัทขนส่ง (รถด่วน 99) จากกรุงเทพฯ – ธาตุพนม
4 เที่ยว บริษัทนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ – ธาตุพนม ๒ เที่ยว บริษัทไทยสงวน จากกรุงเทพฯ–ธาตุพนม ๔ เที่ยว
และรถสองแถวโดยสารประจาทางจากธาตุพนมถึงนครพนม มีตลอดทั้งวัน รถทัวร์จากธาตุพนมถึงสกลนครวัน
ละ ๑ เที่ยว จากธาตุพ นม – อุ ดร ๕ เที่ยว และจากธาตุพนมถึง มุกดาหาร วันละประมาณ ๙ เที่ยว รถตู้
โดยสารประจาทางเส้นทาง นครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี 7 เที่ยว

-11- การเดินทางโดยเครื่องบินจากนครพนม ถึงกรุงเทพฯ มี 4 เที่ยว โดยสารการบินของบริษัท
นกแอร์ 2 เที่ยว และบริษัทแอร์เอเชีย 2 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ๑๕ นาที
การคมนาคมที่เปิดบริการในจังหวัดนครพนมนับว่าพอเพียงและสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเดินทางโดยเครื่องบิน มีการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารที่ได้มาตรฐานและเปิดเที่ยวบินบินตรงจากกรุงเทพฯ
ถึงนครพนม โดยไม่ต้องลงแวะที่สกลนคร ซึ่งจะทาให้การเดินทางธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็น
การรองรับการเปิดประเทศ (AEC)
5.2 การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 12 บ้านดงคราม ถนนชยางกูร
ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ให้บริการด้านไฟฟ้าทั้งหมดในเขต อ.ธาตุพนม โดยมีสถานีไฟฟ้าธาตุพนมซึ่งเป็นสถานี
ไฟฟ้า ระบบ 22KV OUTDOOR TYPE ติดตั้งหม้อแปลง 25X2 MVA Vector Group YYO รับไฟจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีแรงสูงโหลดสูงสุดประมาณ 21.8 MW หน่วยจาหน่ายเดือนละ
ประมาณ 11.7 ล้านหน่วย โดยจ่ายไฟทั้งหมด 6 ฟีดเดอร์ และ ฟีดเดอร์ 5 จ่ายให้กับอาเภอธาตุพนม
5.3 การประปา
การประปาส่วนภูมิภาคอาเภอธาตุพนม ให้บริการประปาในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
และนอกเขตบางหมูบ่ ้านดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีแหล่งน้าดิบจากแม่น้าโขง ซึ่งผลิตได้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีโรงกรอง 1 แห่ง ตัง้ อยู่หมู่ที่ 13 ตาบลธาตุพนม
5.4 โทรศัพท์
การบริการด้านการสือ่ สารในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม มีชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง ตั้งอยู่
หมู่ที่ 13 ตาบลธาตุพนม และมีผู้ใช้ บริการจานวน 1,624 หลังคาเรือน
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
การไปรษณีย์โทรเลข เทศบาลตาบลธาตุพนม มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่ใน
หมู่ที่ 13 และที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย 1 แห่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีการ
ให้บริการรับ – ส่งข่าวสารพัสดุไปรษณีย์โทรเลขทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการบริการทางการเงิน โดย
รับฝากและนาจ่ายธนาณัติและตั๋วแลกเงิน และมีการบริการตู้ไปรษณีย์ย่อยภายในชุมชน

-126. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
เทศบาลตาบลธาตุพนม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น การทานา ทาสวน
ทาไร่ ประมง ค้าขาย ประชากรซึ่งทาการค้าขายส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนและเวียดนาม
รายได้เฉลี่ยของประชากร ต่อคน ต่อปี
- ธาตุพนม
116,229.- บาท
- ธาตุพนมเหนือ
69,239.- บาท
6.2 การประมง
ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้าโขงมี
อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงปลาในกระชังปลา ทาให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง พื้นที่ที่มี
การเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตาบลธาตุพนมเหนือ มีจานวน ๔๐ - 50
กระชัง ปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาทับทิม และปลาซีพี โดยมีปลาประมาณ 50,๐00 ตัว โดย
เลี้ยงปลาในกระชังเฉลี่ยกระชังละประมาณ 1,000 ตัว
ที่มา : จากการสารวจข้อมูลชุมชนพื้นฐานในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
6.3 การปศุสัตว์
สถิติการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
ชนิดสัตว์

จานวน (ตัว)

รวม

7,865
42
74
7,981

1. สัตว์ปีก
2. โค – กระบือ
3. สุกร

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์อาเภอธาตุพนม(ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
6.4 การบริการ
จังหวัดนครพนม ได้มีตลาดจุดผ่อนปรนการค้าตามแนวชายแดน 4 จุด ได้แก่ ที่อาเภอ
บ้านแพง อาเภอท่าอุเทน อาเภอเมืองบ้านกลาง และ อ.ธาตุพนม ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการค้าของสอง
ประเทศ เป็นการให้บริการทางด้านเศรษฐกิจการค้าขาย เกิดความคล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก

-136.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
- อาเภอธาตุพนมภายในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม มีองค์พระธาตุพนม ซึ่งตั้งอยู่ใน
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่เ ก่าแก่ ตามประวัติส ร้างเมื่ อปี พ.ศ. 8 มีอายุมากกว่า
2,000 ปี ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายสมัย ในอดีตองค์พระธาตุพนมมีความสูงเพียง 43 เมตร
เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ในปีพุทธศักราช 2483 รัฐบาลโดยกรมศิลปกรได้ทาการบูรณะด้วยการสร้างองค์ พระ
ธาตุพนมมีอายุการก่อสร้างถึง 2,000 ปีเศษ จึงได้พังทลายลงมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 รัฐบาล
จึงได้ทาการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมขึ้นใหม่ ซึ่งยังคงรูปร่างและลวดลายเดิมทุกประการ การก่อสร้าง
ได้แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2522 องค์พระธาตุพนมมีความสูง 57 เมตร ฯลฯ
เนื่องจากองค์พระธาตุพนม เป็นปูชนีย สถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุส่วนทรวงอก ขององค์
พระสัม มา – สัม พุ ท ธเจ้า ที่มี อ ายุเ ก่ าแก่ จึง เป็นที่ เ คารพสัก การะของประชาชนโดยทั่ วไปทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทุก ๆ ปี จะจัดให้มีงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ในวันขึ้น 8 ค่า เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่า
เดือน 3 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวงานนมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นจานวนมาก
6.6 การอุตสาหกรรม
เทศบาลตาบลธาตุพนม มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 1 แห่ง คือ โรงงานผลิต
ขวดพลาสติก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวม 24 แห่ง แยกได้ ดังนี้
- ประกอบกิจการทาลูกชิ้น 1 แห่ง
- ประกอบกิจการผลิตน้าแข็ง 1 แห่ง
- ประกอบกิจการผลิตน้าแข็งและน้าดื่ม 1 แห่ง
- ประกอบกิจการเฟอร์นิเจอร์ ๓ ร้าน
- ประกอบกิจการทากาละแม 8 แห่ง
- ประกอบกิจการน้าดื่ม 5 แห่ง
- ประกอบกิจการทาหมูยอ/แหนม 4 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม มีร้านค้าเบ็ดเตล็ด ทั้งร้านค้าขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
รวมทั้งตลาดสดเทศบาล ตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ตลาดผ้าเอกชนขนาดใหญ่ ร้านเซเว่น และห้างสรรพสินค้า
โลตัส รายละเอียดดังนี้
-

ร้านเซเว่น
รีสอร์ท
โรงแรม
โชว์รูมรถยนต์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
9
10
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

-14-

รถจักรยานยนต์
จานวน
สินเชื่อ
จานวน
ห้างสรรพสินค้าโลตัส
จานวน
ตลาดผ้าเอกชนขนาดใหญ่(วันจันทร์,พฤหัสบดี) จานวน
ตลาดสด
จานวน
ตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว(วันจันทร์-พฤหัสบดี) จานวน

มีสถานบริการน้ามันขนาดใหญ่

จานวน

๔
7
1
1
1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2

แห่ง

มีธนาคาร จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน จากัด สาขาอาเภอธาตุพนม
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขาอาเภอธาตุพนม
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาเภอธาตุพนม
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโลตัสธาตุพนม
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาธาตุพนม
๖. ธนาคารกสิกรไทย สาขาธาตุพนม
บริษัทประกันภัย ในเขตเทศบาลมีบริษัทประกันภัย จานวน 1 แห่ง
ร้านค้าและบริการ ในเขตเทศบาลมีร้านค้าให้บริการประมาณ 327 ร้าน
6.8 แรงงาน
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมส่วนใหญ่เป็นชุมชนหนาแน่น การใช้แรงงานของ
ประชาชนในการประกอบอาชีพ จะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก นอกเหนือจาก
นั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย เป็นต้น
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม มีจานวน 15 ชุมชน 14 หมู่บ้าน และ 2 ตาบล ได้แก่
ตาบลธาตุพนม และตาบลธาตุพนมเหนือ

-157.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
สถิติข้อมูลด้านการเกษตรภายในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม
หมู่
ที่

1
2
5
7
9
10
11
13
14
1
2
3
4
5
6

ชื่อบ้าน

ไม้
ดอกไม้
ประดับ

อื่น ๆ

ทานา

ทาสวน

ทาไร่

พืชผัก

697
587
848
536
80
1,025
1,193
744
631

580
248
69
20
-

101
30
25
-

34
20
20
52
-

3
5
12
26
-

15
121
5
-

600
265
978
918
724
-

263
168
180
231
209
175

3.50
1,334
6
571
314

-

-

64
27
9
5
1

10
-

405
245
386
254
485
499

(ไร่)
ตาบลธาตุพนม
ธาตุพนม
ธาตุพนมเหนือ
ดอนกลางน้อย
ดอนกลาง
ดอนกลางทุ่ง
สระพังทอง
ธาตุพนมใต้
ธาตุเจริญ
ธาตุพนมกลาง
ตาบลธาตุพนมเหนือ
หัวบึงท่าเหนือ
ธาตุพนมสามัคคี
หัวบึงทุง่
หัวบึงท่า
หนองหอยทุง่
หนองหอยท่า

พื้นที่ทาการเกษตร (ไร่)

พื้นที่ถือ
ครอง

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอธาตุพนม (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลธาตุพนม มีแหล่งน้าทางด้านการเกษตร ได้แก่ แม่น้าโขง และ
ลาห้วยแคน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้แหล่งน้าทั้ง 2 แหล่งนี้ทางการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การเลี้ยงปลา
และเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

-167.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลธาตุพนม มีแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้าโขง
เนื่องจากแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายหลัก ทีม่ ีเขตติดต่อกับพื้นทีท่ ี่เทศบาลตาบลธาตุพนมรับผิดชอบ
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99.98 %
ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ 0.02 % โดยในพื้นที่เทศบาลมีวัดจานวน 8 แห่ง คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
และสานักสงฆ์ 1 แห่ง คือ
(1)

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดหัวบึงทุ่ง
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
วัดป่าสุริโย
วัดหัวเวียงรังษี
วัดโพธิญาณ
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
สานักสงฆ์พุทธลีลา บ้านหนองหอยท่า

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
เทศบาลตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนมมีการดาเนินชีวิตตามแบบของชาวอีสานโดยทั่วไป
ส่วนใหญ่ยังถือ “ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ” ซึ่งได้แก่ การทาบุญประเพณีตามเทศกาล 12 เดือน ซึ่ง
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยอาเภอธาตุพนมมีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 1 แห่ง
คือที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ส่วนในด้านการแสดงพื้นบ้านอาเภอมีการราศรีโคตรบูรณ์ ราบูชาพระ
ธาตุพนม และมีประเพณีเทศกาลงานนมัสการพระธาตุพนม บุญเดือน 3 ตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่า เดือน 3 ถึง
วันแรม 1 ค่า เดือน 3 ของทุกปี
โบราณสถาน ในเขตอ าเภอมี โ บราณสถานที่ ป ระกาศขึ้น ทะเบีย นตามพระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2504 คือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น
สถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ประชากรส่วนใหญ่ใช้ ภาษาอิสาน เป็นภาษาถิ่น

-178.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น วัตถุมงคลขององค์พระธาตุพนม เสื้อตราสัญลักษณ์
องค์พระธาตุพนม ผ้าซิ่น ผ้าย้อมคราม ชุดพื้นเมือง กระปุกออมสินจากไม้ไผ่ ฯลฯ ส่วนของฝากได้แก่ มันแกว
กาละแม หมูยอ เป็นต้น
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม มีแหล่งน้าทีส่ าคัญได้แก่ แม่นาโขง
้ และลาน้าห้วยแคน
9.2 ป่าไม้
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนม ส่วนใหญ่ เป็นชุมชนหนาแน่น ไม่มีป่าไม้ มีเพียงต้นไม้ริม
ถนน ตามซอยต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ประปราย โดยมีสวยศรีโคตบูรที่มีพันธ์ไม้ต่างๆ เป็นสวนรุกขชาติโดยใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียง
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาธาตุพนม ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ เพราะมีพื้นที่ที่ติดกับ
ลาน้าใหญ่ คือแม่น้าโขง ลาน้าห้วยแคน นอกจากนี้ยังมีสวนศรีโคตบูรที่มีบงึ น้าขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สถานทีอ่ อกกาลังกายของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ

-191.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ เทศบาลตาบลธาตุพนมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของอปท. เพือ่ ติดตามวางแนว
ทางการติดตามฯ และหน้าทีอ่ ื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมิน ดังนี้
1.2.1 เชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์และแนวทาง
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีและประสิทธิภาพการบริการ
ชุมชน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู่
3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการจัดระเบียบชุมชน
4. การพัฒนาการศึกษาภูมิปญ
ั ญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
6. การพัฒนาการค้าผ่านแดน
รวม

ร้อยละ

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

โครงการ โครงการที่ โครงการ โครงการที่ โครงการ โครงการที่ โครงการ โครงการที่
ที่ตั้งในปี ดาเนินการ ที่ตั้งในปี ดาเนินการ ที่ตั้งในปี ดาเนินการ ที่ตั้งในปี ดาเนินการ

37

22

58

31

56

12

51

38

24

29

15

53

32

48

38

19

32

14

15

6

11

48

31

44

37

53

42

31

1
177
93
52.54

141

161

96
59.63

163

97
59.51

ทีม่ า : ผลการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุพนม
1.2.2 เชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
- การปฏิบัติงานของบุคคลากรของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
- การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของท้องถิ่น
- ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมของท้องถิ่น
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
- ลดปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรม
- ลดปัญหาการเกิดโรคระบาด

-20- คุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิทัศน์ในเขตเมืองดีขึ้น
3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการจัดระเบียบชุมชน
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
- ร้อยละสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น
4. การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- มีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาทีด่ ี
- ประชาชนมีส่วนร่วมการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
- บุตร หลานของประชาชน เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น
- ประชาชนให้ความร่วมมือในการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
- ประชาชนมีการพัฒนาผลผลิตของท้องถิ่นเพิม่ มูลค่าสินค้าชุมชน
- ประชาชนกลุ่มเป้าหายได้รับการบริการจากท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึง
6. การพัฒนาการค้าผ่านแดน
- การอานวยความสะดวกของผู้มาใช้บริการซื้อขายของผู้ประกอบการ
- เพิม่ ช่องทางการตลาดของชุมชน
2. ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลทีไ่ ด้รับหรือผลทีส่ าคัญ
การพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลธาตุพนมในช่วงทีผ่ ่านมา นับว่าเป็นการพัฒนาในเชิงรุก
แบบก้าวกระโดด เพือ่ ให้สามารถรองรับความเจริญของท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผลการพัฒนาด้านสาคัญ เช่น
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ ถนน ทางเท้า การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฯลฯ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงก่อสร้างงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม บริเวณหน้าวัดพระธาตุ
พนมและบริเวณใกล้เคียง ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีไ่ ด้มากขึ้นและยังเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสวยงามเป็นอย่างมาก
2) การพัฒนาด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตาบลธาตุพนม เพิม่ โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของบุตรหลานของประชาชน โดยมีการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร และสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพิม่ ขึ้น เพือ่ รองรับบุตรหลานของประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ก่อนวัยเรียน ซึ่งจากสถิติการรับ
นักเรียนในแต่ละปี จะมีนักเรียนเพิม่ มากขึ้น
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เทศบาลตาบลธาตุพนมได้จัดทา
โครงการรณรงค์ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น โดยการออกเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เช่น เยี่ยมมารดาของเด็กแรกเกิดหลังคลอด เยี่ยมผู้ป่วย รณรงค์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ และได้ทาการ
ปรับปรุงสวนศรีโคตบูร ให้เป็นสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งในช่วงเช้าและ
ช่วงเย็น มีประชาชนมาใช้ประโยชน์ในการออกกาลังกายเป็นอย่างมาก รวมถึงการสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ ให้
เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในการออกกาลังกายและเป็นการห่างไกลยาเสพติดอีกช่องทางหนึ่ง

-212.2 ผลกระทบ
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุพนมทีผ่ ่านมา ถือได้ว่าเกิดผลกระทบน้อย
มาก เมื่อเทียบกับการพัฒนาทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเทศบาล ซึ่งผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น
ปัญหาการสัญจรไปมาในช่วงการก่อสร้าง เสียงรบกวน ฝุ่นละออง เป็นต้น
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
3.1 ปัญหาในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลธาตุพนม เช่น การจัดทาโครงการ
แผนงาน รวมถึงการนาโครงการไปใช้ในการจัดทาร่างงบประมาณ และการติดตามผลการดาเนินงาน จะเกิด
ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ทีไ่ ม่ใช่ปัญหาทีเ่ กิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรโดยตรง เช่น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุพนม แต่นามาใช้ในการตั้งงบประมาณไม่มากเท่าทีค่ วร เป็นต้น
3.2 แนวทางแก้ไข
- รณรงค์ด้านต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมนาเสนอ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ในเวทีต่างๆ ให้ประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
- วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อน
นามาจัดทาโครงการและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การตั้งงบประมาณควรเรียงลาดับความสาคัญของแผนฯ

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑. 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า” มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๑) ความมั่นคง
๑.๑ การมีความมัง่ คงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพือ่ พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
๑.๕ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัยพ์สิน
๒) ความมั่นคั่ง
๒.๑ ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งจนเข้าสู่กลุม่ ประเทศ รายได้สูงความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รบั ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจมีบทบาทสาคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับ
โลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ความยั่งยืน
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามรถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึง่ เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอดทนสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
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๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติ
ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุม่ ประเทศรายได้สูง ประเทศมีบทบาทสาคัญในภูมิภาคและโลก
๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนาวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนทีเ่ ชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสูก่ ารมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการ
ผลิต bio-bases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิน พัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์
และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิต
อุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น
๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจ
บริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการบริการของภูมิภาคอาเซียน
เช่นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริก ารของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
๒.๔ วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็น
ฐานการผลิตและบริการที่สาคัญของประเทศ
๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบ เป็นรากฐานทีม่ ั่งคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลือ่ มล้าน้อย อัตราความยากจนต่า มีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น
๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มรี ะบบเศรษฐกิจสี
เขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า มีพื้นทีส่ ีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

กรอบแนวทางที่สาคัญ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(๓) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๕) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทาง
ทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้า
(๘) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องขากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพือ่ ศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารทีม่ ีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยให้ปรับไปสูร่ ูปแบบเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสูร่ ูปสู่รปู แบบเกษตรยัง่ ยืน
ไปสู่แบบเกษตรยั่งยืนทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพที่เข้มแข้งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนา
อุสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผู้ประกอบการไทย
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้
ก้าวสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่ มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
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๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
ความสามารถในการแข่งขัน พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และการวิจัยและพัฒนา
(ต่อ)
(๖) การเชื่อโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมภิ าคและนานาชาติ
ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยง
และสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอานาจทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิด
การค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และ
สาธารณชนไทย
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
และเสริมสร้างศักยภาพคน ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตัง้ แต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สร้างโอกาสความเสมอภาค สังคม
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างการเติมโตบนคุณภาพ (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ (๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
สมดุลและพัฒนาระบบการ (๒) การพัฒนาระบบการให้บริการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทีม่ ีหน้าทีเ่ สนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑
๒.คนไทยให้เป็นพลังงานสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสาคัญ ๕ ประการ ได้แก่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความ
แตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม
๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นทีเ่ ป็นหลัก
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ระดับ
เป้าหมายสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย
๑) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ากว่า ๐.๘ คะแนน
๒) IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า ๕๐๐
๕) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. สังคมมีความเหลื่อมลาน้อยลงโดย
๑) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มรี ายได้ต่าสุดเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕/ปี
๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดเพิม่ ขึ้น
๓) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔
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๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ดอลลาร์ สรอ.
๒) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึง่ ประเมินโดย IMD ให้อยู่ใน
กลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า ๓ ล้านล้านบาท
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิม่ ขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน
๔) พื้นที่ทาเกษตรอินทรีย์ที่ได้รบั รองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่
๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และนาโดย
๑) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
๒) พื้นที่ป่าชายเลนเพิม่ จาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่
๓) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย
๑) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมี
อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย
๑)ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน
๒)คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปั ชันให้อยูส่ ูงกว่าร้อยละ ๕๐
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มที ักษะและความรู้ความสามารถ
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมสี ุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพราะคนให้มีคุณภาพ
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจทางธุรกิจเพื่อสังคม
๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุม่ เป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐
ที่มีรายได้ต่าสุด
๒.๒การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความ
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุม่ เป้าหมายได้
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การเงินฐานราก
๒.๔ การกาหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลือ่ มล้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุม่ คน
ที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ
๒.๖ การกระจายให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และ
การจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทัง้ กฎหมาย
๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒ การบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิง่ แวดล้อม
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๕.๑รักษาความมั่นคงภายใน
๕.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
๕.๕ การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล
๕.๖ การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
๕.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
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แนวทางการพัฒนา
๖.๑ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุม้ ค่า
๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
๗.๑การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
๗.๒การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
๘.๑เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๙.๑การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๑)เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่าเพิ่มสูง
๓) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิม่ สูง
๔) น้าเพิ่มประสิทธิภาพ
๕) ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้า
๙.๒ การพัฒนาเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

-30ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอาเซียน
๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ
ลงทุนที่มสี มรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐาน
การผลิตการค้า/การบริการ ของผูป้ ระกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของ
ไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสูก่ ารเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
๑๐.๔ มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ
๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ที่มา : สานักสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทังหมด ๙ ด้าน ดังนี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้ เกิ ด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่นเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอกออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
อ้างอิงจาก กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีทังสิน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

-32๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๓.๑ แผนพัฒนาภาค
สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาภาค :
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
------------------------------------------สรุปสาระสาคัญ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนจังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวัด
๑) แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาทีส่ มดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
แนวคิก “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการมุง่ สร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสงั คมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
๒) ทิศทางการพัฒนาเชิงพืนที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนา
ที่สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นทีเ่ ชื่อโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่ สุราษร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

-33๒.๑.๒ พัฒนาพื้นทีเ่ ชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรรั ัมย์มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพือ่ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและอกชนระดับพื้นที่เพือ่ ส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มสี ุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
รอบรู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดารงชีพได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและ
ดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ซมุ่ น้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตร
อินทรีย์
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยะธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพิ่มและพัฒนาเส้นทาง

-34๓.๓ โครงการทีส่ าคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุง่ กุลาร้องไห้เพือ่ การส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสอู่ ินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุท ธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์ร วม”ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิ สังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการ แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่

-352. ทิศทางการพัฒนาเชิงพืนที่
ภายใต้ก ระแสโลกาภิวัตน์ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
เป็นฐานการพั ฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พั ฒ นาพื้ นที่ เ ชื่อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั นออก – ตะวั นตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี , พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุม พร-บางสะพาน ,แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒ นาพื้ นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง -ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรั บการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิ จ
ชายแดน
2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบราง และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม
บริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลกและขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

-36(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจ ฐานรากให้เ ข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและและ
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อ ยละ ๒๕ ของพื้นที่ ภาค ป้องกั นการรุก พื้นที่ชุ่ม น้า พัฒ นาแหล่ง น้าและระบบ
ชลประทานฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตร
อินทรีย์
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ๑ ประกอบด้ ว ย อุ ด รธานี หนองคาย
หนองบัวลาภูและเลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
เกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่ ม ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อตอนบน ๒ ประกอบด้ วย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัม ย์
สุรินทร์ มุ่ ง เน้นการพั ฒ นาระบบชลประทานให้เต็มศัก ยภาพ การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเชิงนิเวศและอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ ม และ
พัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหลงน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

-37โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมขนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
แผน 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561)
วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
“สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมนาการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้”
เป้าประสงค์รวม “สังคมเข้มแข็ง เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561)
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก”
เป้าประสงค์รวม
“เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสังคมคุณภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ๕ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ๕ การรักษาความมั่นคงชายแดน

-38จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของจังหวัดนครพนม
๑. เมืองการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้ – ตะวันออก
๒. เมืองศูนย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ของอินโดจีน
๓. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขของกรอบความร่วมมือ ๓
ประเทศ ๙ จังหวัด
๔. เมืองศึกษานานาชาติ
๕. เมืองอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยกาหนดให้ Positioning เมืองการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้เ ป็น
ลาดับความสาคัญในลาดับแรก เพื่อเสริมสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม – คาม่วน) ลาว – เวียดนาม สู่จีนใต้ – ตะวันออก ดัง
ภาพต่อไปนี้

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดนครพนม
๑. เมืองการค้ าชายแดนเพื่อการค้ าและการลงทุน
ประตูเศรษฐกิจสูจ่ ีนตอนใต้

๕. เมืองอุตสาหกรรมการเกษตร
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
๒. เมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ศาสนา ประวัติศาสตร์
และนิเวศน์ของอินโดจีน

๔. เมืองการศึกษานานาชาติ

๓. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และ
การผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขของ
กรอบความร่วมมือ ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด

-391.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิง่ แวดล้อม และ
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัย การจราจร
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้ การส่งเสริมด้านการตลาดและ
สินค้าการเกษตร
๖. ป้องกัน บาบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม
๗. อนุรักษ์และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
๘. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สะดวก และปลอดภัย
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน
5. ลดปัญหาภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดกี ับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
7. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ
ประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวและผูม้ าเยือนธาตุพนม
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเทีย่ ว
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นในธาตุพนม
กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อให้มีน้าเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภค
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ
ขยายพื้นที่ชลประทาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน

-414. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมทางการเกษตร
5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ
8. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทุนในภูมิภาค
2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออานวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนจุดผ่อนปรน
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน
4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของ
กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
6. ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ อาชีพ แลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัตริ าชการเพื่อให้บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบรับเรือ่ งและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนทีแ่ บบบูรณาการ
3. บริหารโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4. สนับสนุนให้มกี ารระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนากับภาค
ส่วนต่าง ๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
เพื่อสนับสนุนในการขับเคลือ่ นการดาเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

-426. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics)
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง
3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปา
อย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแบะบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย และมลพิษในชุมชน
8. ส่งเสริมฟื้นฟู และบาบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๙. ส่งเสริมการปลูกป่าเพิม่ พื้นทีส่ ีเขียวและการพาณิชย์
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลธาตุพนม
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการเป็นเลิศ ก่อกาเนิดแผนชุมชน บรรลุผลยุทธศาสตร์จังหวัด ”
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพการบริการชุมชน
2) การพัฒนาคุณภาพคุณชีวิตประชากรและสิง่ แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
4) การพัฒนาการศึกษาภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
6) การพัฒนาการค้าผ่านแดน
2.3 เป้าประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและระดับความรู้
ความสามารถของพนักงานและสามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและอานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิตประจาวันและจัดระเบียบชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
4) พัฒนาสถานกีฬาและนันทนาการของเยาวชนและประชาชนและส่งเสริมภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดารงอยู่เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน
5) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นการพัฒนารายได้ครอบครัวและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
6) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและ
การให้บริการครบวง

-432.4 ตัวชีวัด
กาหนดเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดแี ละมี
ประสิทธิภาพการบริการชุมชน

- จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนพัสดุสงิ่ ของทีจ่ ัดหา
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
2) การพัฒนาคุณภาพคุณชีวิตประชากรและ - จานวนโครงการทีด่ าเนินการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
- ร้อยละของกิจกรรมที่สง่ เสริมทางด้านการศึกษา
3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ - ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน
จัดระเบียบชุมชน
- ร้อยละของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จ
- ความพึงพอใจของประชาชน
4) การพัฒนาการศึกษาภูมิปญ
ั ญาและ
- จานวนโครงการที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
- ร้อยละของกลุ่มกิจกรรมเป้าหมาย
5) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
- จานวนโครงการที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
เข้มแข็ง
- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
- ร้อยละของกลุ่มกิจกรรมเป้าหมาย
6) การพัฒนาการค้าผ่านแดน
- จานวนโครงการทีด่ าเนินการ

2.5 ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด คะแนนความสาเร็จของการดาเนินการตามโครงการ
ระดับค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั

ต่าสุดที่ได้รับ
(1)
คะแนน
มีการตั้งเป้าหมาย
ความสาเร็จ วางแผน ดาเนินการ
ของการ
และการกาหนด
ดาเนินการ ตัวชี้วดั แนวทางการ
ตามโครงการ ประเมินผลไว้

ต่ากว่ามาตรฐาน
(2)
มีการปฏิบตั ิตาม
แผนการดาเนินการ
ด้วยความรับผิดชอบ
และความมุง่ มั่นตัง้ ใจ
อย่างชัดเจน

มาตรฐาน
(3)
ผลงาน
สาเร็จตาม
แผนที่
กาหนดไว้

ระดับปานกลาง หมายเหตุ
(4)
มีการติดตาม
ประเมินผลสรุปผล
การดาเนินงานและ
ดาเนินการครบทุก
ขบวนการ

2.6 พันธกิจการพัฒนา/กลยุทธ์
1) พัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพการบริการชุมชน
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและกายภาพเมืองและชุมชน
4) พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อชนะความยากจนและหนี้สิน
6) พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

-442.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
แผนผังจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลธาตุพนม
วิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งบริการเป็นเลิศ ก่อกาเนิดแผนชุมชน บรรลุผลยุทธศาสตร์จังหวัด ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลธาตุพนม

การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
การบริการ
ชุมชน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู่

การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การจัด
ระเบียบชุมชน

การพัฒนา
การศึกษาภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

การ
พัฒนาการค้า
ผ่านแดน

-453. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
จุดแข็ง (STRENGTH)
- เป็นทีป่ ระดิษฐานขององค์พระธาตุพนมที่มี
ความสาคัญทางด้านศาสนาในระดับภูมิภาค
ไทย-ลาว
- เป็นเส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวกเชื่อมระหว่าง
๓ จังหวัดคือ นครพนม สกลนครและ
มุกดาหารและเป็นจุดศูนย์กลางของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒-๓
- เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่
เข้มแข็งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
- องค์กรชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง
- มีอาชีพทางภาคธุรกิจการค้าและการเกษตร
ที่หลากหลาย
โอกาส (OPPORTUNITY)
- นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารในระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
- ตลาดแรงงานในพื้นที่ยังต้องการแรงงานทีม่ ี
คุณภาพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในชุมชน
- ความเป็นเอกภาพทางสังคมและทาง
วัฒนธรรมพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยงั ยืน
- มีการพัฒนาตลาดจุดผ่อนปรนการค้าผ่าน
แดนอย่างเป็นระบบและครบวงจร

จุดอ่อน (WEEKNESS)
- ประชากรมีฐานะยากจน หนี้สินมาก
- ประชากรแฝงเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่เป็น
จานวนมาก
- เยาวชนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
- ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
- ประชาชนขาดวินัยทางจราจร
- ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

อุปสรรค (THREAT)
- งบประมาณในการพัฒนามีจากัด
- แรงงานขาดทักษะฝีมอื เป็นภาคการเกษตร
ส่วนใหญ่
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
การตลาด
- มีพื้นที่จากัดในการขยายการพัฒนา
- ชุมชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น
- ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
- ขาดปัจจัยในการส่งเสริมการลงทุน

-463.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.) เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุพนมทีม่ ีความสาคัญทางด้านศาสนาในระดับภูมิภาค
ไทย-ลาว
2.) เป็นเส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวกเชื่อมระหว่าง๓ จังหวัดคือ นครพนม สกลนครและมุกดาหาร
และเป็นจุดศูนย์กลางของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒-๓
3.) เป็นแหล่งเรียนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณีที่เข้มแข็งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
4.) องค์กรชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง
5.) มีอาชีพทางภาคธุรกิจการค้าและการเกษตรที่หลากหลาย
6.) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
7.) ตลาดแรงงานในพื้นที่ยงั ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ
8.) การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในชุมชน
9.) ความเป็นเอกภาพทางสังคมและทางวัฒนธรรมพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยังยืน
10.) มีการพัฒนาตลาดจุดผ่อนปรนการค้าผ่านแดนอย่างเป็นระบบและครบวงจร

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ยท. 01

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลธาตุพนม พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
นครพนม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของอปท.ในเขตจังหวัด

ด้านความมั่นคง

ด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม

ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรม

การพัฒนาการค้า และการลงทุน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ด้านความ
มั่นคง
มนุษย์

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครัฐและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

การพัฒนาการค้าผ่านแดน

การรักษาความมั่นคงชายแดน

เมืองน่าอยู่

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิ
ภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

นครพนม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของเทศบาลต.ธาตุพนม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
และประสิทธิภาพการบริ การชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานของ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและระดับ
ความรู้ความสามารถของพนักงานและ
สามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

พัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพการบริการชุมชุมชน
แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาบุคลากรเครื่องมือใช้ใน
การบริการ

1) 83 โครงการ
2) 43 โครงการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างจิส้านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนและอ้านวย
ความสะดวกในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน
และจัดระเบียบชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
กายภาพเมืองและชุมชน

1. การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่

1) 164 โครงการ
2) 33 โครงการ

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการจัดระเบียบชุมชน

1. การพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาผังเมืองและการจัด
ระเบียบชุมชน

1) 74 โครงการ
2) 6 โครงการ

การพัฒนาการศึกษาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

พัฒนาสถานศึกษาสถานกีฬาและนันทนาการ
ของเยาวชนและประชาชนและส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ด้ารงอยู่เพื่อความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชน

พัฒนาระบบการศึกษาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้ องถิ่น

1. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2. พัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

1) 187 โครงการ
2) 84 โครงการ

การพัฒนาการค้าผ่านแดน

จัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการฝึกอบรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดเป็นการพัฒนารายได้ครอบครัวและ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อชนะความยากจนและหนี้สิน

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสินค้า
OTOP ให้มีคุณภาพและพัฒนา
จุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและ
การให้บริการครบวงจร

พัฒนาชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑. การพัฒนาศูนย์ประสานงานและ
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
๒. การฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อการจ้าหน่าย
1) 13 โครงการ
2) 8 โครงการ

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค

๑. การพัฒนาสินค้า OTOP
และการส่งเสริมการตลาด
๒. การพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้
มาตรฐานและการให้บริการครบวงจร
1) 1 โครงการ
2) 5 โครงการ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map))

แบบ ยท.๐๒

แผนที่ยทุ ธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ยึดหลักธรรมภิบาล มุง่ บริการเป็นเลิศ ก่อกาเนิดแผนชุมชน บรรลุผลยุทธศาสตร์จงั หวัด

วิสัยทัศน์

การพัฒนาและส่งเสริมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กบั
ประชาชน

ให้มีการสร้างและบารุงรักษาระบบ
พัฒนาศักยภาพของเทศบาล โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้าเพื่อ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริม
ตาบลธาตุพนมโดยใช้หลัก
การเกษรและเพื่ออุปโภค-บริโภค
กิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ธรรมาภิบาล
ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ ส่งเสริมการกีฬาสูค่ วามเป็นเลิศ
ต้องการของประชาชน

พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด มีความมัน่ คง
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินสร้างสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้
มาตรฐานและการให้บริการ
ครบวงจร

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให่แก่
ประชาชน ตลอดจนการค้า การ
ลงทุน และการค้าชายแดน

เป้าประสงค์/
วัตถุประสงค์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์กรตามหลักธรร
มาภิบาลและระดับความรู้
ความสามารถของพนักงานและ
สามารถปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิสานึกใน
การรักษาสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและอานวยความ
สะดวกในการดารงชีวิต
ประจาวันและจัดระเบียบชุมชน
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
และประสิทธิภาพการบริการชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
และสิง่ แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดระเบียบ
ชุมชน

แนวทางการ
พัฒนา/กลยุทธ์

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดี
๒. การพัฒนาบุคลากรเครือ่ งมือใช้
ในการบริการ

1. การพัฒนาประชากรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. การพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่

พัฒนาสถานกีฬาและนันทนาการ จัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการพัฒนา
ของเยาวชนและประชาชนและ
เศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดารง เป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นการ
อยู่เพื่อความเข้มแข็งของสถาบัน พัฒนารายได้ครอบครัวและ
ครอบครัวและองค์กรชุมชน
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิน่

1. การพัฒนาสาธารณูปโภค 1. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และนอกระบบ
2. การพัฒนาผังเมืองและการ 2. พัฒนาภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
จัดระเบียบชุมชน
ท้องถิน่
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

การพัฒนาการค้าผ่านแดน

๑. การพัฒนาศูนย์ประสานงาน ๑. การพัฒนาสินค้า OTOP
และเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมการตลาด
๒. การฝึกอบรมและพัฒนา
๒. การพัฒนาจุดผ่อนปรน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจาหน่าย
ให้ได้มาตรฐานและการ
ให้บริการครบวงจร

-48-

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

การพัฒนา
การปรับ
การพัฒนา ประชาชนมีส่วน
สังคมและ
สมดุลและ
ระบบ
ร่วมในการ
คุณภาพชีวติ
เพิ่ม
บริหาร
ดาเนินงานงาน
เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพ จัดการที่ดี ตามองค์กรตาม
ความสุขอย่าง การบริหาร
และ
หลักธรรมาภิบาล
ยั่งยืน
จัดการภาครัฐ ประสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริการ
ความรู้
ชุมชน
ความสามารถ
ของพนักงานใน
การทางาน
ให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑. การพัฒนา
ระบบบริการ
จัดการที่ดี

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ร้อยละของ ปีละ๗-๑๐ ๑. พัฒนาบุคลากร
กอง
สานักปลัด
จานวน
โครงการ ๒. การจัดระเบียบสังคม วิชาการ
กอง
โครงการที่
และแผนงาน สาธารณสุขฯ
๓. การป้องกันและเฝ้า
ดาเนินการ
กอง
ระวังภายใน
การศึกษา
๔. การจัดงานกีฬา
กองคลัง
๕. การจัดแผนการพัฒนา
๖. การศึกษาดูงานของ
บุคลากรและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๗. การประชาสัมพันธ์
๘. การดูแลสุขภาพ

๔

๔

๔

๕

๕ ๒. การพัฒนา
บุคลากรเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
บริการ

ปีละ๓-๕
โครงการ

สานักปลัด

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กองคลัง

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๑. การพัฒนา ๑.การพัฒนา
และส่งเสริม ทรัพยากร
การท่องเที่ยว มนุษย์

พัฒนา
คุณภาพ
ชีวติ
ประชาชน
๒. การพัฒนา ๒. การพัฒนา
และ
สังคมและ และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวติ ฯ การ
ให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว
น่าอยู่
๓. การรักษา ๓. เมืองน่าอยู่
ความมั่นคง
ชายแดน

พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างจิสานึก
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
ธรรมชาติให้มี
ความยั่งยืน

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๖

๗

๘

๘ ๑๐ ๑.การพัฒนา
ประชากรให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละของ ปีละ๓ - ๕ ๑.การรณรงค์ความ
จานวน
โครงการ ปลอดภัยช่วงเทศกาล
โครงการที่
คนพิการ
ดาเนินการ
๒. การรณรงค์ดูแล
ป้องกันสุขภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

กอง
สานักปลัด
สาธารณสุข
ฯ กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓. การรณรงค์เรื่อง
ยาเสพติด
๔. การช่วยเหลือสงเคราะห์
เด็กผู้ด้อยโอกาส
๕. การให้ทนุ การศึกษา
๖. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกคนพการ
๗. การรักษาความสะอาด
๘. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑

๒

๒

๒

๒ ๒.การพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่

ปีละ ๒
โครงการ

กอง
สานักปลัด
สาธารณสุข
ฯ

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
๑.การพัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๑.การพัฒนา การพัฒนา
พัฒนาระบบ
และส่งเสริม
ระบบ
สาธารณูปโภคให้
การท่องเที่ยว โครงสร้าง เพียงพอต่อความ
พืนฐานและ ต้องการของ
จัดระเบียบ ประชาชนและ
๒.พัฒนาสังคม ๒.เมืองน่าอยู่
ชุมชน
อานวนความ
สะดวกในการ
และคุณภาพชีวติ ฯ
ดารง
๓. การรักษา
ชีวติ ประจาวัน
ความมั่นคง
และจัดระเบียบ
ชายแดน
ชุมชนให้มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓

๑.การพัฒนา
สาธารณูปโภค
พืนฐานทาง
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละของ ปีละ๘-๑๐ ๑.การปรับปรุงระบบ
กองช่าง
จานวน
โครงการ สาธารณูปโภค ประปา
โครงการที่
ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายนา
ดาเนินการ
๒.การจัดตังสัญญาณไฟ
จราจร
๓.การปรับปรุงห้องนาห้องส้วมสารณะ

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

๔.การสร้างจุดชมวิว
๕.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
๖.การวางและจัดทาผังเมือง
๑

๑

๑

๑

๑

๒.การพัฒนาผัง
เมืองและการจัด
ระเบียบชุมชน

ปีละ ๑
โครงการ

กองช่าง

สานักปลัด

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

๑.การพัฒนา
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
๒. การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวติ
เพื่อสร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔
๑.การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
๒.การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนา พัฒนาการศึกษา
การศึกษา
การกีฬาและ
ภูมิปญ
ั ญา นันทนาการของ
และ
เยาวชนและ
วัฒนธรรม ประชาชนและ
ท้องถิ่น
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้ดารง
อยู่เพื่อความ
เข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว
และองค์กรชุมชน

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๑๕

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑.การพัฒนา ร้อยละของ ปีละ๑๐-๑๓ ๑.การจัดการศึกษาของ
การศึกษาทังใน จานวน
โครงการ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ระบบและนอก โครงการที่
เล็กและระดับอนุบาล
ระบบ
ดาเนินการ
๒.สนับสนุนอาหาร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

๓.การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๔.การจัดทาสื่อการเรียนการสอน
๕.การแข่งขันกีฬา
๖.การจัดงานประเพณี ฮีต๑๒ คลอง๑๔
๗. งานประจาของชุมชน
๘

๙

๑๐ ๑๑ ๒.การพัฒนาภูมิ
ปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น

ปีละ๘-๑๐
โครงการ

-

-

กลางวันและนม

๘

หน่วย
สนับสนุน

กองการศึกษา

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
๑.การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

๑.การ
การพัฒนา
จัดตังศูนย์
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ เครือข่ายในการ
เกษตรและ
ชุมชนให้มี พัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ความเข้มแข็ง ชุมชนส่งเสริม
การเกษตร
การฝึกอบรม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่ต้องการของ
ตลาดเป็นการ
๒.การ
๒.การ
พัฒนารายได้ของ
พัฒนาการค้า พัฒนาการค้า
ครอบครัวและ
และการลงทุน ผ่านแดน
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๑

๑

๒

๓

๓

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์

๑.การพัฒนา ร้อยละของ
ศูนย์ประสานงาน จานวน
และเครือข่ายทาง โครงการที่
เศรษฐกิจชุมชน ดาเนินการ

ปีละ๑-๓
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑.จัดทาศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๒.จัดตังกองทุน
สวัสดิการชุมชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓.จัดอบรมและศึกษาดูงาน
๑

๑

๒

๓

๓

๒.การฝึกอบรม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การจาหน่าย

ปีละ๑-๓
โครงการ

ของผู้ประกอบการในท้องถิ่น
๔.พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน
๕.พัฒนาระบบการตลาดครบวงจร

หน่วย
สนับสนุน
-

-

แบบ ยท.๐๔

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลธาตุพนม
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมายจาก เป้าประสงค์/
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ/
กลยุทธ์/แนว
จุดมุ่งหมาย
อปท.ในเขต
อปท.
จุดมุ่งหมายเพือ่ เพือ่ การพัฒนา
ทางการพัฒนา
จังหวัด
การพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

การพัฒนาการ การพัฒนา
ค้าและการ
การค้าผ่าน
ลงทุน
แดน

การพัฒนา
การค้าผ่าน
แดน

เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาสินค้า
OTOP ให้มี
คุณภาพการ
พัฒนาการเกษตร
อย่างเป็นระบบ
ครบวงจรส่งเสริม
และจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
พัฒนาจุดผ่อน
ปรนเพื่ออานวย
ความสะดวกใน
การส่งเสริมการ
ค้าขายชายแดน
ผ่านจุดผ่อนปรน

ร้อยละ ของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

๑

_

_

๑

๑ ๑.การพัฒนา
สินค้า OTOP
และส่งเสริม
การตลาด

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับ
ของเป้าหมาย
กลยุทธ์
ร้อยละของ
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

ปีละ๑-๒
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.พัฒนาสินค้าOTOPให้
มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

กอง กองช่าง
สวัสดิการ
สังคม

๒.พัฒนาการเกษตร
อย่างเป็นทางการและครบวงจร
๓.ส่งเสริมกิจกรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
๔.พัฒนาจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนให้
อานวยความสะดวก
ในการส่งเสริมการค้าขายชายแดน
๓

๓

๔

๔

๕ ๒.การพัฒนาจุด
ผ่อนปรนให้ได้
มาตรฐาน และ
การให้บริการ
ครบวงจร

ปีละ๑-๒
โครงการ

กอง กองช่าง
สวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

3

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การพัฒนาระบบบริหาร ด้านบริหารทั่วไป
จัดการที่ดแี ละ
ประสิทธิภาพการบริการ ด้านบริการชุมชนและ
ชุมชน
สังคม
ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านการดาเนินงานอื่น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านบริหารทั่วไป
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดฯ,กอง
คลัง,กองวิชาการฯ
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง,กอง
สาธารณสุขฯ
แผนงานการพาณิชย์
กองสาธารณสุขฯ
แผนงานงบกลาง
สานักปลัดฯ
แผนงานการรักษาความ สานักปลัดฯ
สงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสร้างความ
กองสาธารณสุขฯ
เข้มแข็งของชุมชน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
กองสาธารณสุขฯ
ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
กองสาธารณสุขฯ,
กองสวัสดิการสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรม
กองช่าง
และการโยธา

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัด
ระเบียบชุมชน
4 การพัฒนาการศึกษา
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สังคม
แผนงานการศาสนา
ท้องถิ่น
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานสร้างความ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สังคม
เข้มแข็งของชุมชน
6 การพัฒนาการค้าผ่าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความ
แดน
สงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานสร้างความ
สังคม
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
6 ยุทธศาสตร์
4 ด้าน
11 แผนงาน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัด,
กองสวัสดิการฯ
7 หน่วยงานหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป(พ.ศ.
ี
2561-2564)
เทศบำลตำบลธำตุพนม
ยุทธศำสตร์และแนวทำง
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีด่ ีและประสิทธิภำพ
กำรบริกำรชุมชน

จำนวน
โครงกำร

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

30 13,587,110 25
1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
25 10,767,110 21
1.2 การพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ
5
2,820,000
4
2.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำกรและสิง่ แวดล้อมเมืองให้น่ำอยู่
50 24,115,600 49
2.1 การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
41 22,727,600 41
2.2 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
9
1,388,000
8
3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรจัดระเบียบชุมชน
34 72,867,000 27
3.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
30 69,967,000 26
3.2 การพัฒนาผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน
4
2,900,000
1
4. กำรพัฒนำกำรศึกษำภูมิปญ
ั ญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
75 12,017,500 66
4.1 การพัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ
54
7,632,500 45
4.2 การพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 21
4,385,000 21
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มคี วำมเข้มแข็ง
6
290,000
5
5.1 การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
4
210,000
3
5.2 การพัฒนาฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สินค้าเพือ่ การจาหน่าย
2
80,000
2
6. กำรพัฒนำกำรค้ำผ่ำนแดน
5
3,620,000
1
6.1 การพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการตลาด
1
100,000
0
6.2การพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและการให้บริการครบวงจร
4
3,520,000
1
รวม
200 126,497,210 173

ปี 2562
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

11,600,610 23
9,080,610 19
2,520,000
4
23,665,600 50
22,777,600 41
888,000
9
61,146,000 15
60,946,000 14
200,000
1
9,781,500 65
5,396,500 44
4,385,000 21
240,000
5
160,000
3
80,000
2
50,000
0
0
0
50,000
0
106,483,710 158
-56-

แบบผ.07
ปี 2563
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

11,230,610 22
8,710,610 18
2,520,000
4
103,515,600 49
22,627,600 41
80,888,000
8
60,080,000
4
59,880,000
4
200,000
9,281,500 65
4,896,500 44
4,385,000 21
240,000
5
160,000
3
80,000
2
0
0
0
0
0
0
184,347,710 145

จำนวน
โครงกำร

รวม 4 ปี
งบประมำณ
(บำท)

10,430,610 100 46,848,940
7,910,610 83 36,468,940
2,520,000 17 10,380,000
23,515,000 198 174,811,800
22,627,000 164 90,759,800
888,000 34 84,052,000
5,800,000 80 199,893,000
5,800,000 74 196,593,000
6 3,300,000
9,281,500 271 40,362,000
4,896,500 187 22,822,000
4,385,000 84 17,540,000
240,000 21 1,010,000
160,000 13
690,000
80,000
8
320,000
0
6 3,670,000
0
1
100,000
0
5 3,570,000
49,267,110 676 466,595,740

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนา -เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ บุคลากรให้มี
ของบุคลากร
ประสิทธิภาพใน
การทางาน
2 โครงการรักษา -เพื่อจ้างเหมา
ความเป็น
บริการรักษา
ระเบียบ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เรียบร้อยของ
ของบ้านเมือง บ้านเมือง
ด้านงานเทศกิจ ด้านงานเทศกิจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-พนักงานเทศบาล/ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 250 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
-จัดระเบียบแม่ค้าหาบเร่
แผงลอย
-จัดระเบียบจราจรบริเวณตลาด
จุดผ่อนปรนไทย-ลาว
-รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองและมี
พนักงานจ้างเหมาดูแลความ
เป็นระเบียบฯ จานวน 10 คน

๕๗

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
บุคลากร

แบบผ.01

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
-บุคลากรมีคุณภาพ สานัก
ในการพัฒนาการ
ปลัดฯ
ทางาน
ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน - ประชาชนมี
เจ้าหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ในทุกๆด้าน
- บ้านเมืองมีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงาม

สานัก
ปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการสนับสนุนจัด - เพื่อสนับสนุนการ
ระเบียบสังคมของ
จัดระเบียบสังคม
กระทรวงมหาดไทย - รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล 14
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 150,000 จานวน
เยาวชน
,ประชา
ชน

4 โครงการเฝ้าระวังยา
เสพติดตามแนว
ชายแดน

- เพื่อเฝ้าระวังการ
- แนวชายแดน-ท่าด่าน
ลอบนาเข้ายาเสพติด - เพื่อลดปริมาณยาเสพ
ติดเข้ามาในพื้นที่

30,000

30,000

30,000

30,000

โครงการดาเนินการ
5 ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

- เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

15,000

15,000

15,000

15,000

- ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลฯ

๕๘

การ
นาเข้ายา
เสพติด
ลด
น้อยลง
จานวน
ครั้ง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการ
ปกป้องจากภัยร้ายที่
แฝงมากับอบายมุข
ต่างๆ
- เพื่อป้องกันให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้น
- การตรวจสอบ
สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์

สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจ้างเหมา
-เพื่อจ้างเหมาบริการทา -สานักงานเทศบาลมีความ 936,000 936,000 936,000 936,000 จานวน
บริการทาความ
ความสะอาดอาคาร
สะอาดเป็นระเบียบ
เจ้าหน้าที่
สะอาดอาคาร
สานักงาน
เรียบร้อย และมีพนักงาน
สานักงาน
จ้างเหมาดูแลทาความ
สะอาด จานวน 10 คน
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เลือกตั้ง
ในการดาเนินการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1,000,0000
-เพื่อให้การดาเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อกาหนดต่างๆและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และถูกต้อง

๕๙

-

-

-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

- อาคาร
สานักงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพื่อรับรองการ
ให้บริการ
ประชาชน
มีผู้บริหาร -การเลือกตั้ง
สมาชิก เป็นไปด้วยดีมี
ตาม
ความถูกต้อง
กฎหมาย บริสุทธิ์ยุติธรรม
และถูกต้อง
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

8

โครงการฝึกดับเพลิง
เบื้องต้น

9

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาดสถานีขนส่ง
เทศบาลและบริเวณ
โดยรอบ

10 โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อให้ประชาชนในเขต - ประชาชนในเขต
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวนคน
เทศบาลรูจ้ ักวิธีป้องกัน เทศบาล จานวน
และใช้เครื่องมือดับเพลิง 14 ชุมชน
- เพื่อจ้างเหมาบริการ
- สถานีขนส่งเทศบาลมี 374,400 374,400 374,400 74,400 จานวน
รักษาความสะอาดสถานี ความสะอาดเป็น
พนักงาน
ขนส่งเทศบาลและ
ระเบียบเรียบร้อยและ
บริเวณโดยรอบ
มีพนักงานจ้างเหมา
ดูแลทาความสะอาด
จานวน 4 คน
- เพื่อปรับปรุงและต่อ
เติมสถานทีท่ างานให้
ทันสมัยและรองรับผู้มา
ติดต่อราชการ

- ซ่อมแซมหลังคา
อาคารสนง.ห้องน้า
ชาย-หญิง ฯลฯ

300,000

๖๐

-

-

-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนในเขต
เทศบาลรู้วิธี
ดับเพลิงขั้นต้น
- สถานีขนส่ง
เทศบาลสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อ
รองรับการ
ให้บริการแก่
ประชาชน
อาคาร
- เพื่อรองรับการ
สานักงาน ให้บริการแก่
มีความ
ประชาชนให้มี
มั่นคง
ความสะดวกสบาย
แข็งแรง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดฯ
สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการจัดทารถ
ท่องเที่ยว (รถราง)

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

12 โครงการจ้างเหมา
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สานักงานเทศบาล
(ยาม)

-จ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
ภายในอาคาร
สานักงานและบริเวณ
โดยรอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-รถท่องเที่ยว (รถราง)
จานวน 1 คัน

-รักษาความปลอดภัยใน
อาคารสานักงานและ
มีพนักงานจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย
ภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบอาคาร
จานวน 4 คน
13 โครงการจ้างเหมา -เพื่อจ้างเหมาบริการ -เพื่อเฝ้าระวังสาธารณ
ป้องกันและเฝ้า
และเฝ้าระวังสา
ภัยภายในชุมชน 14
ระวังสาธารณภัยใน ธารณภัยในเขต
ชุมชน
เขตเทศบาล
เทศบาล
-พนักงานจ้างฯ 7 คน

ปี 2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

ปี 2564
(บาท)
-

374,400

374,400

374,400

374,400

จานวน -มีสถานที่ทางานที่
บุคลากร เหมาะสม

สานัก
ปลัดฯ

756,000

756,000

756,000

756,000

จานวน -มีบุคลากร
บุคลากร ปฏิบัติงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดฯ

๖๑

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
จานวน -มีนักท่องเที่ยวเข้ามา สานัก
คัน เที่ยวมากขึ้น
ปลัดฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด (CCTV) และ
ระบบควบคุมกล้อง
วงจรปิด
15 ค่าจ้างเหมาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

-เพื่อมีกล้องวงจร
ที่พร้อมใช้งาน
(CCTV) และ
ระบบควบคุมที่ดี
มีประสิทธิภาพ
-เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพใน
การทางาน

16 การดาเนินงาน
ท่าเทียบเรือ

-เพื่อปรับปรุง
ท่าเทียบเรือให้มี
ความ
สะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ซ่อมแซมระบบกล้อง
(CCTV)ภายในและภายนอก
อาคารสานักงาน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจาก
การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ
เองให้เพียงพอต่อการ
บริหารงานของเทศบาลฯ
จานวน 14 คน
-ท่าเทียบเรือ
ที่ได้มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

ปี 2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้
วัด
ปี 2564
(KPI)
(บาท)
จานวน
เครื่อง

1,310,400 1,310,400 1,310,400 1,310,400 จานวน
พนัก
งาน
30,000

30,000

๖๒

30,000

30,000

จานวน
แห่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
-มีกล้อง (CCTV)
สานัก
และระบบควบคุม ปลัดฯ
กล้องที่ดีมี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
-เพื่อเพิ่มรายได้
กองคลัง
ให้กับเทศบาล
ธาตุพนมใน
การบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพ
-ทาให้การใช้ใช้
กองคลัง
ท่าเทียบเรือมี
ความสะดวก
สบายและมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการจ้างเหมา -เพื่อปรับปรุงสวน - เพื่อจ้างเหมา
727,200
727,200
727,200 727,200 จานวน
ปรับปรุงดูแล
ศรีโคตบูรให้มีความ ปรับปรุงดูแล
พนักงาน
สวนสาธารณะ
สวยงามสาหรับ
สวนสาธารณ
ศรีโคตบูร
พักผ่อนหย่อนใจ
ศรีโคตบูร
ฯลฯ
7 คน
18 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงดูแลงาน
สวนสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลธาตุพนม

- เพื่อดูแลงาน
สาธารณูปโภค
ภายในเขต
เทศบาลฯ

- จ้างเหมาปรับปรุง
1,407,210 1,407,210
ดูแลงานสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาล
จานวน 15 คน

๖๓

1,407,210 1,407,210 จานวน
เจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
- ประชาชนมี
กองช่าง
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่
สวยงาม ภูมิ
ทัศน์เมือง
สวยงาม
- สาธารณูปโภค กองช่าง
ภายในเขต
เทศบาลฯ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

19 โครงการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ได้
มาตรฐาน

20 ค่าเช่าที่ราชพัสดุ

21 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อปรับปรุง
1. ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
800,000
จานวนหลัง/
พัฒนามาตรฐาน
โค กระบือ
คัน/เครื่อง
ของโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้มาตรฐาน
2. รถขนซากสุกร
600,000
จานวน 1 คัน
1,300,000
3. เครื่องลวกและ
ขูดขนสุกร จานวน
1 เครื่อง
-เพื่อเป็นค่าเช่าที่ - มีโรงฆ่าสัตว์ไว้
16,500
มีสถานที่
ราชพัสดุบริเวณ
สาหรับบริการ
สาหรับ
ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ของ ประชาชน
ให้บริการ
เทศบาล
- เพื่อให้ประชาชน - ประชาชนได้รับทราบ 50,000
50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล ถึงการทางานของ
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม
เทศบาลทุกกิจกรรมที่
ข่าวสารเพิม่
ต่างๆ ของเทศบาล เกี่ยวข้อง
มากขึ้น
๖๔

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มีโรงฆ่าสัตว์-กระบือสุกร ได้มาตรฐาน
- มีเนื้อสะอาด
ปลอดภัยบริโภค
-มียานพาหนะขนส่ง
เนื้อทีส่ ะอาดได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข
ฯ

- มีโรงฆ่าสัตว์ไว้คอย
กอง
บริการประชาชน
สาธารณสุข
สาหรับชาระแหล่ะสุกร
ฯ
,โค,กระบือ
- ประชาชนได้รับทราบ
กอง
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ วิชาการฯ
ของเทศบาลเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 การดาเนินคดีตามคา - เพื่อให้เกิดความ
พิพากษา
ชัดเจนในข้อพิพาท
ต่างๆ
23 จัดทาเว็บไซต์และ
พัฒนาเว็บไซต์
เทศบาล

- เพื่อให้เกิดความ
สะดวก และรวดเร็ว
ในการเข้าสู่แหล่ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
24 จัดทารายงานกิจการ - เพื่อเผยแพร่
ของเทศบาล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ดาเนินคดีตามคา
พิพากษาในคดีต่าง ๆ
ของเทศบาล
- มีเว็บไซต์ที่มีระบบใช้
งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ
จานวน 1 ระบบ
-รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แล้วจัดทา
เอกสารเป็นรูปเล่ม
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 ลด
ปัญหา
ข้อ
ขัดแย้ง
40,000
จานวน
ระบบ
70,000

๖๕

70,000

70,000

70,000

จานวน
ครั้ง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความ
เป็นธรรมในคดีความ
ต่าง ๆ

กอง
วิชาการฯ

- มีเว็บไซต์ไว้เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจการต่างๆ
ของเทศบาล
- ได้เผยแพร่รายงาน
กิจการของเทศบาล
ออกมาเป็นรูปเล่ม

กอง
วิชาการฯ
กอง
วิชาการฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 โครงการศึกษาดูงาน -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของคณะกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
พัฒนาเทศบาลและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
26 โครงการสารวจและ -เพื่อสารวจจัดเก็บข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และนาฐานข้อมูลที่ได้มา
ในการจัดทา
ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
27 โครงการจัดหารถ
-เพื่อจัดหารถ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
เคลื่อนที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-คณะกรรมการพัฒนา 100,000
เทศบาล
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

จานวนผู้ -ได้ศึกษาดูงานที่อื่น
ร่วม
มาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรม

กอง
วิชาการฯ

-ครัวเรือนทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล

-รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 1 คัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
หลัง

-เพื่อนาข้อมูลต่างๆ
มาศึกษา วิเคราะห์
และนามาบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลฯ

กอง
วิชาการฯ

-

700,000

-

-

จานวน
คัน

-มีรถประชาสัมพันธ์
และรับรู้ข่าวสาร
ได้มากยิ่งขึ้น

กอง
วิชาการฯ

๖๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเครื่องมือใช้ในการบริการ
เป้าหมาย
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 ค่าวัสดุ
-เพื่ออานวยความ
-ซ่อมแซมเครื่องยนต์
ยานพาหนะ สะดวกในการ
ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่
และขนส่ง ปฏิบัติงานในสานักงาน ยาง ฯลฯ
2 โครงการ
-เพื่อใช้ในการปรับปรุง -จัดซื้อวัสดุเกษตร
จัดซื้อวัสดุ สวนสาธารณะ
เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ
การเกษตร สวนหย่อม เกาะกลาง ปุ๋ย ฯลฯ
ถนนของเทศบาล
3 โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง

-เพื่อซ่อมแซมถนน
ซอย และสิง่ ก่อสร้าง
ต่างๆของเทศบาลให้
อยู่ในสภาพดี

-เพื่อจัดซือ้ วัสดุ
ก่อสร้างในการ
ซ่อมแซมถนน ตรอก
ซอย ทางเท้า
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

งบประมาณและที่มา
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

หน่วยงาน
ที่
ปี 2561
ปี 2564
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
เกิดประ
-บุคลากรมีพาหนะใน กองคลัง
สิทธิภาพใน การปฏิบัตงิ านจัดเก็บ
การใช้งาน รายได้
500,000 500,000
500,000
500,000
มีทัศนียภาพ -ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
ที่สวยงาม พักผ่อนหย่อนใจที่
สวยงาม
-ภูมิทัศน์เมือง
สวยงาม
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สิ่งก่อสร้าง -ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ต่างๆ มี
ความสะดวก
สภาพดีขึ้น ปลอดภัย
-ทรัพย์สินต่างๆของ
เทศบาลอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี

๖๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่
4

5

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรเครื่องมือใช้ในการบริการ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อ
-เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์ -จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไฟฟ้าส่อง
วัสดุไฟฟ้า
สว่างทั่วถึง
ไฟฟ้าเพียงพอ เพื่อใช้ ไฟฟ้าใช้ในการ
ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและงาน สาธารณะและงานอื่นๆ
อื่นๆของเทศบาลฯ ให้เพียงพอ
โครงการปรับปรุง - เพื่อรับรองการเป็น -ระบบอินเตอร์เน็ต
300,000
จานวน
ติดตั้งระบบ
ระบบ
ศูนย์รวมข้อมูล
(Internet) แบบสาย
อินเตอร์เน็ต
ข่าวสารสารสนเทศ และไร้สาย
(Internet) แบบ
สายและไร้สาย

๖๘

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
-มีศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยต่อ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กอง
วิชาการฯ

ที่
1

2

3

4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิง่ แวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการรณรงค์
-เพื่อสร้างจิตสานึกใน
- จัดทาสื่อ
30,000 30,000 30,000 30,000 ช่วยลดการ - สามารถลดปริมาณ สานักปลัดฯ
ความปลอดภัยทาง การปฏิบัติตามกฎจราจร ประชาสัมพันธ์และ
เกิดอุบัตเิ หตุ การเกิดอุบัตเิ หตุได้
ถนนในช่วงเทศกาลปี
จัดตั้งจุดตรวจ
ช่วงเทศกาล
ใหม่และสงกรานต์
ในช่วงเทศกาล
เพิ่มมากขึ้น
โครงการปรับเปลี่ยน -จัดอบรมปรับเปลี่ยน
-ประชาชนที่มีปญ
ั หา 175,000 175,000 175,000 175,000 จานวนคน -ลดความรุนแรงของ สานักปลัดฯ
พฤติกรรมผูม้ ีปัญหา พฤติกรรมของผู้มีปญ
ั หา การใช้สารเสพติดใน
สถานการณ์ปญ
ั หา
ร่วมกับ
ใช้สารเสพติดใน
การใช้สารเสพติดเพื่อ
เขตเทศบาลตาบลธาตุ
ยาเสพติดในชุมชน
หน่วยงาน
รูปแบบค่าย
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พนม จานวน 50 คน
ตามนโยบายเร่งด่วน
ภาครัฐ
ชุมชนโดยใช้รูปแบบค่าย
ของรัฐบาล
บาบัด
โครงการเทศบาลสี -เพื่อป้องกันปัญหาการ -ข้าราชการ พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนคน -ข้าราชการพนักงาน สานักปลัดฯ
ขาว
แพร่ระบาดของยาเสพ และลูกจ้าง ของ
และลูกจ้างเทศบาล
ติดในสานักงานเทศบาล เทศบาลตาบล
ตาบลธาตุพนมปลอด
ตาบลธาตุพนม
ธาตุพนมทุกคน
สารเสพติด
โครงการพัฒนา
-เพื่อเพิ่มขีด
-เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวนคน -เจ้าหน้าทีป่ ้องกันมี
สานักปลัดฯ
ศักยภาพปฏิบัติงาน ความสามารถในการ
เทศบาลตาบลธาตุ
ความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
ปฏิบัติงานอย่างมี
พนม จานวน 20 คน
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมี
ป้องกัน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
๖๙

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิง่ แวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ปี
2561
ปี
2562
ปี
2563
ปี
2564
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)

5 โครงการบริการ -เพื่อช่วยเหลือ
แพทย์ฉุกเฉินเพื่อ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ประชาชน
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุและส่งต่อผูป้ ่วยไป
รักษาที่โรงพยาบาลในเขต
พื้นที่รบั ผิดชอบและ
ใกล้เคียง

- ประชาชนใน
50,000
เขตเทศบาลตาบล
ธาตุพนมและ
พื้นที่ใกล้เคียง

6 โครงการส่งเสริม
เฝ้าระวังสุขภาพ
กลุ่มวัยทางาน

-กลุ่มวัยทางาน
และพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบล
ธาตุพนม
จานวน 100 คน

-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลดปัจจัยเสี่ยงจากการ
ทางาน
-เฝ้าระวังตรวจสุขภาพกลุม่
เสี่ยงต่างๆ เช่น พนักงาน
จ้างเทศบาลตาบลธาตุพนม
เป็นต้น

50,000

50,000

50,000 คุณภาพชีวิต -ประชาชนที่ประสบ
ประชากรดี อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ขึ้น
ฉุกเฉินได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีและส่งต่อไป
รักษาที่โรงพยาบาล

50,000 50,000

50,000

50,000 จานวน
พนักงาน

๗๐

สานักปลัดฯ

-กลุ่มเสี่ยงจากการ
กอง
ทางานและพนักงาน
สาธารณสุขฯ
จ้างเทศบาลตาบลธาตุ
พนมมีความปลอดภัย
จากการประกอบอาชีพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการรณรงค์
เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ 1. ชุมชนในเขตเทศบาล
50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราของ -ลดอัตราป่วยด้วย
กอง
ป้องกันและควบคุม ของพาหะนาโรค
14 ชุมชน โดยควบคุม
การแพร่ โรคไข้เลือดออก
สาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก
-เพื่อลดการแพร่
กาจัดพาหะนาโรคปีละ 2
ระบาด
ระบาด
ครั้ง
ของโรค
ของโรค
2. อัตราป่วยไม่เกิน 5 คน
ลดลง
-เพื่อกาจัดยุงลาย
ต่ออัตราประชากรแสนราย
75,000
พาหนะนาโรค
3. เครื่องพ่นเคมีหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง
75,000
4. เครื่องพ่นละอองฝอย
จานวน 1 เครื่อง
8 โครงการรณรงค์
-เพื่อฉีดวัคซีนและทา -สุนัขและแมวในเขต
50,000
50,000 50,000 50,000 จานวนตัว -สุนัขและแมวใน
กอง
ป้องกันและควบคุม หมันคุมกาเนิดให้แก่ เทศบาลตาบลธาตุพนม
เขตเทศบาลได้รบั
สาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขและแมวในเขต
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
การฉีดวัคซีนและ
เทศบาลตาบลธาตุ
โรคและทาหมันไม่นอ้ ยกว่า
ทาหมัน อย่างทั่วถึง
พนม
จานวน 1,500 ตัว
ทาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลไม่ป่วย
และตายด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า
๗๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการ
-เพื่อบริการประชาชนด้าน
-ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จานวน -ประชาชนมีสุขภาพ
สาธารณสุข สุขภาพอนามัย ออกตรวจ
ธาตุพนม จานวน 6 ครั้ง/ปี
ครั้ง
อนามัยที่แข็งแรงทั้ง
เคลื่อนที่
สุขภาพในวันสาคัญต่างๆ เช่น
ร่างกาย จิตใจ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
-ออกหน่วยบริการและปฐม
พยาบาลในงานเทศกาลต่างๆ
10 โครงการสุขา -เพื่อพัฒนาสุขาให้สะอาดและ -ส้วม,ตลาดสด, วัด, สวน
10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพ -ส้วมทุกแห่งสะอาด
น่าใช้
ได้มาตรฐาน
สาธารณะ,ปัม๊ น้ามัน, สถานี
ชีวิต
สะดวก เพียงพอ และ
-เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ขนส่ง, สถานที่
ประชา ได้มาตรฐาน
ใช้สุขาให้ถูกต้อง
ราชการ,ร้านอาหาร จานวน
ชนดีขึ้น พฤติกรรมการใช้สุขา
1 ครั้ง/ปี
ให้ถูกต้อง
11 โครงการเยี่ยม -เพื่อติดตามดูแล สุขภาพ
-ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,
20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ -ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เด็ก
บ้าน (Home ผู้สงู อายุ, ผู้พกิ าร,เด็กอายุ 0-5 เด็ก 0-5 ปี, ผู้ป่วยโรค
ของ
อายุ 0-5 ปี, ผู้ป่วยโรค
Visit)
ปี, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,
เรื้อรัง, ผู้ด้อยโอกาส, ผูป้ ่วย
กลุ่ม
เรื้อรัง, ผู้ด้อยโอกาสใน
ผู้ด้อยโอกาส, ผูป้ ่วยสุขภาพจิต สุขภาพจิตในเขตเทศบาล
ปชช. เขตเทศบาลตาบลธาตุ
ตาบลธาตุพนม ได้รับการ
เป้า
พนมได้พัฒนาสุขภาพ
ติดตามเยี่ยม ร้อยละ 60
หมาย และการดูแลที่ถูกต้อง
๗๒

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณ
สุขฯ

กอง
สาธารณ
สุขฯ
กอง
สาธารณ
สุขฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการปรับปรุง
-เพื่อปรับปรุงที่ทางาน
-สถานที่ทางานใน
20,000
20,000 20,000 20,000 ความ
-ประชาชนได้รับ
กอง
สถานที่ทางานให้น่า สาธารณสุขให้ประชาชนได้รับ ความรับผิดชอบของ
สะอาด บริการทีส่ ะดวก
สาธารณสุข
อยู่น่าทางาน
บริการทีส่ ะดวก พึงพอใจ
กองสาธารณสุขฯ
และเป็น
ฯ
-กิจกรรม 5 ส
-จานวน 1 ครั้ง/ปี
ระเบียบ
-กิจกรรม big cleaning day -จานวน 1 ครั้ง/เดือน
13 โครงการพัฒนา
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ
-บุคลากรกอง
20,000
20,000 20,000 20,000 ร้อยละ -เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้
กอง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ความสามารถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ สาธารณสุขและ
สาธารณสุข
บุคลากร ความสามารถ
กองสาธารณสุขและ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ
ฯ
กลุ่มเป้า ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างมี
สิ่งแวดล้อม
80
ประสิทธิภาพ
หมาย
14 โครงการป้องกันและ
ควบคุมเฝ้าระวัง
โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง

-เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาคัด -กลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปี 30,000
กรองประชาชน
ขึ้นไป ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยให้
เหมาะสมในการป้องกันโรค
๗๓

30,000

30,000 30,000 ร้อยละ -กลุ่มผูป้ ่วยปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง
ของ
บุคลากร -ลดอัตราป่วย/ตาย
จากโรคเบาหวาน
,ความดันโลหิตสูง
โรคแทรกซ้อน

กอง
สาธารณสุข
ฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่คาดว่าจะ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
รับผิดชอบ
โครงการ)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
15 โครงการจ้างเหมาทา -เพื่อจ้างเหมาการทา
-ตลาดสดเทศบาล
400,000 400,000 400,000 400,000 จานวนแห่ง -ตลาดสด
กอง
ความสะอาดตลาดสด ความสะอาดตลาดของ จานวน 1 แห่ง
เทศบาลมีความ สาธารณสุขฯ
เทศบาลให้มีความ
สะอาด
สะอาด
-ไม่มีพาหะนา
โรค
16 โครงการรณรงค์ลด -เพื่อลดปริมาณขยะมูล -รณรงค์การรักษา
50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปัญหา
-ลดมลพิษทาง
กอง
ขยะมูลฝอย
ฝอยในชุมชน
ความสะอาด คัดแยก
มลพิษ
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขฯ
ขยะ ในชุมชนหรือ
ก่อให้เกิดความ
โรงเรียน ภายในเขต
สะอาด สวยงาม
เทศบาล
17 โครงการจ้างบุคลากร -เพื่อรักษาความสะอาด -จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 972,000 972,000 972,000 972,000 จานวนอัตรา -มีบุคลากร
กอง
ปฏิบัติงานในโรงฆ่า ของโรงฆ่าสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์
ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ
สัตว์
-เพื่อปฏิบัติการชาแหละ จานวน 9 อัตรา
ที่มี
สัตว์
ประสิทธิภาพ
๗๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564 (KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการจ้าง -เพื่อให้ประชาชนมีส่วน -จ้างบุคคลทาความ
4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 จานวน -บ้านเมืองสะอาด
กอง
เหมาทาความ ร่วมในการรักษาความ สะอาดถนน ตลาดสด
อัตรา
เป็นระเบียบ
สาธารณสุข
สะอาดชุมชน สะอาดภายในชุมชน
ขนถ่ายขยะมูลฝอย
เรียบร้อย น่าอยู่
ฯ
-เพื่อให้ชุมชนสะอาดน่า ฯลฯ จานวน 45
ส่งเสริมการ
อยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
อัตรา
ท่องเที่ยว
19 โครงการตลาด -เพื่อพัฒนายกระดับ
1. ตลาดสดเทศบาล
50,000
50,000
50,000 50,000
จานวน -ประชาชนที่ไปใช้
กอง
สดน่าซื้อ
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน ตาบลธาตุพนมที่ได้
แห่ง
บริการได้รับความ สาธารณสุข
สะอาด ปลอดภัย
มาตรฐานร้อยละ 100
สะดวก
ฯ
-เพื่อให้มีชุดตรวจสอบ 2. ปรับปรุงระบบ
100,000
พึงพอใจ
สารปนเปือ้ นอาหาร 5 ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
ชนิด เช่น ตรวจ
ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20
ฟอร์มาลิน,
สารกันรา ฯลฯ

๗๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการรณรงค์ -เพื่อรณรงค์ให้มกี ารเลี้ยงลูก -หญิงหลังคลอด
10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ -แม่ลูกมีความผูกพันธ์
กอง
เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่าง ร้อยละ 70
ของ
ครอบครัวอบอุ่น
สาธารณสุขฯ
ด้วยนมแม่
น้อยในระยะอายุแรกเกิดถึง -เด็กแรกเกิดในเขต
ผู้มารับ -เด็กแรกเกิดมี
6 เดือน
เทศบาล ร้อยละ 70
บริการ พัฒนาการสมบูรณ์
-เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแรก
แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรค
เกิดด้านสมอง-ร่างกาย
21 โครงการรณรงค์ - เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ - ป้ายประชาสัมพันธ์
10,000 10,000 10,000 10,000 ลด
- เพื่อประชาสัมพันธ์
กอง
กาจัดกวาดล้าง กวาดล้างโรคโปลิโอ
จานวน 14 ป้าย,
ปัญหาใน โรคโปลิโอ
สาธารณสุขฯ
โรคโปลิโอ
จัดบอร์ดสุขศึกษา
ปชช.
- เพื่อให้เด็กอายุต่ากว่า
ความรู้เรื่องโรคโปลิโอ
กลุ่มเสี่ยง 5 ปีและเด็กกลุม่
จานวน 1 ครั้ง
แรงงาน,ต่างชาติอายุ
ต่ากว่า 15 ปี ได้รับ
วัคซีน ร้อยละ 90

๗๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการรณรงค์ - เพื่อลดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย - ชุมชนในเขตเทศบาล
40,000 40,000 40,000 40,000 ลดอัตรา - ประชาชนเกิด
กอง
ป้องกันและ
เอดส์
14 ชุมชน
การเกิด ความตระหนักใน สาธารณสุข
ควบคุมโรคเอดส์ - เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
- ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
โรคให้ การควบคุมและ
ฯ
ผู้ป่วย/ลดอัตราการป่วยตาย ผู้ป่วยเอดส์
น้อยลง ป้องกันโรคเอดส์
โดยโรคทางเพศสัมพันธ์
- กลุ่มผู้ขายบริการทาง
- ลดอัตราป่วย/
- เพื่อสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระ เพศ/กลุม่ เยาวชนและกลุ่ม
ตาย จากโรคทาง
เกียรติผู้ป่วยเอดส์
เสี่ยง
เพศสัมพันธ์
- ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
23 โครงการติดตาม -เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ ฝาก
-หญิงตั้งครรภ์ได้รบั ฝาก
10,000 10,000 10,000 10,000 หญิง
-หญิงตั้งครรภ์
กอง
เยี่ยมหญิง
ครรภ์ทันทีก่อนอายุครรภ์
ครรภ์ ตามเกณฑ์คุณภาพ
ตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจ
สาธารณสุข
ตั้งครรภ์ ฝาก
12 สัปดาห์
ร้อยละ 70
ได้รับการ และฝากครรภ์
ฯ
ครรภ์ตามเกณฑ์ -เพื่อติดตามดูแลหญิงตัง้ ครรภ์
ดูแล
ครบ 4 ครั้ง
คุณภาพ
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ
อย่าง
ร้อยละ 70
-เพื่อให้หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั การ
ทั่วถึง
ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์
คุณภาพ
๗๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 โครงการ
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ -อาสาสมัครดูแล
5๖,๐๐๐ 5๖,๐๐๐ 5๖,๐๐๐ 56,000 จานวนคน -ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
กอง
อาสาสมัครดูแล ชุมชนได้ดูแลกันเองใน ผู้สงู อายุที่ได้รบั การ
และ มีที่ปรึกษาสาหรับ
สวัสดิการ
ผู้สงู อายุทบี่ ้าน
การช่วยเหลือกัน และ แต่งตั้งจากเทศบาล
การดาเนินให้มีคุณค่า
สังคม
(อผส.)
เป็นการให้กาลังใจ
ชุมชน ๆ ละ
ผู้สงู อายุไม่ให้ถูกทอดทิง้ ๕ คน
25 โครงการเทศบาล -เพื่อการปฏิบัติงานแบบ -ชุมชนในเขต
70,๐๐๐ 70,๐๐๐ 70,๐๐๐ 70,000 จานวนชุมชน -ได้รับทราบปัญหาและ
กอง
พบประชาชน
บูรณาการเชิงรุกระหว่าง เทศบาล
ที่ได้รับบริการ ความต้องการเชิงรุกแบบ สวัสดิการ
(เทศบาล
เทศบาลตาบลธาตุพนม ๑๔ ชุมชน
บูรณาการเพื่อการแก้ไข
สังคม
เคลื่อนที)่
กับชุนชน ทั้ง 14 ชุมชน
ปัญหาอย่างรวดเร็วและ
เร่งด่วน
26 โครงการพัฒนา -เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วน -ชุมชนในเขต
๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ 140,000 เกิดความ
-ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วม
กอง
หมู่บ้านน่าอยู่
ร่วมในการพัฒนา
เทศบาล ๑๔ ชุมชน
สามัคคีใน
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ สวัสดิการ
ชุมชนเข้มแข็ง
หมู่บ้านน่าอยู่ชุมชน
ชุมชนเพิ่มมาก และเห็นคุณค่าของ
สังคม
เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น
ท้องถิ่น
๗๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่คาดว่าจะ
ที่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
ได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27 โครงการสังคม -เพื่อเป็นสวัสดิการ -ผู้ติดเชื้อเอดส์ ใน
90,๐๐๐
90,๐๐๐
90,๐๐๐
90,000 จานวนผู้ -เพื่อให้ผปู้ ่วย
กอง
สงเคราะห์ผู้ติด ให้แก่ผปู้ ่วยเอดส์ให้มี เขตเทศบาล
เข้ารับ เอดส์สามารถ
สวัสดิการ
เชื้อเอดส์(เบี้ยยัง คุณภาพที่ดีขึ้นตาม ๑๔ ชุมชน
บริการ ช่วยเหลือตนเอง สังคม
ชีพ)
ระเบียบ
จานวน 15 คน
ได้เบื้องต้น
กระทรวงมหาดไทย
28 โครงการสังคม
สงเคราะห์
ผู้สงู อายุ
(เบี้ยยังชีพ)
29 โครงการสังคม
สงเคราะห์คน
พิการและทุพล
ภาพ
(เบี้ยยังชีพ)

-เพื่อเป็นเบี้ย
สวัสดิการให้แก่
ผู้สงู อายุ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
-เพื่อเป็นเบี้ย
สวัสดิการให้แก่คน
พิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

-ผู้สูงอายุในเขต
๑1,01๒,๔๐๐
เทศบาล
๑๔ ชุมชน
จานวน ๑,๓91....คน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
-คนพิการในเขต
2,52๔,8๐๐
เทศบาล
๑๔ ชุมชน
จานวน ๒63.....คน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑1,01๒,๔๐๐

๑1,01๒,๔๐๐ 11,012,400 จานวนผู้ -ผู้สูงอายุมีชีวิต
กอง
เข้ารับ ความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการ
บริการ ขึ้นและสามารถ
สังคม
พึ่งพาตนเองได้

2,52๔,8๐๐

2,52๔,8๐๐

๗๙

2,524,800 จานวนผู้ -เพื่อให้คน
เข้ารับ พิการสามารถ
บริการ พึ่งพาตนเองได้
ไม่เป็นภาระแก่
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 โครงการสังคม
-เพื่อช่วยเหลือ
-ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 120,000 เด็กผู้ด้อย
-เพื่อให้ผปู้ ระสบ
กอง
สงเคราะห์
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ที่ประสบปัญหา
โอกาส ผู้ยากไร้ เคราะห์กรรมพ้นจาก สวัสดิการ
หรือผู้ยากไร้ที่
ทางสังคมในเขต
ได้รับการ
ทุกเวทนาและ
สังคม
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เทศบาล
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือตนเองได้
และขาดผู้อปุ การะ
เลี้ยงดู
31 โครงการสังคม
เพื่อช่วยเหลือเด็ก
เด็กผู้ด้อยโอกาสทาง 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ 1๒๐,๐๐๐ 120,000 เด็ก
เพื่อให้เด็ก
กอง
สงเคราะห์เด็ก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สังคม จากการสารวจ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสได้มีชีวิต สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาสทาง และครอบครัวที่อยู่ใน ของชุมชนในเขต
สามารถพึง่ พา ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สังคม
สังคม
สภาวะยากลาบาก
เทศบาลตาบล
ตนเองได้
สามารถพึง่ ตนเองได้
ธาตุพนม
32 โครงการสารวจ -เพื่อสารวจข้อมูลความ -ครัวเรือนในเขต
๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ 64,000 จานวน
-ทาให้ได้ข้อมูลที่
กอง
ข้อมูล จปฐ. และ จาเป็นพื้นฐานระดับ เทศบาล จานวน
ครัวเรือน
ทราบถึงคุณภาพชีวิต สวัสดิการ
ข้อมูล
ครัวเรือนหมูบ่ ้านและ ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ๑๕
ความเป็นอยู่ของ
สังคม
กชช. ๒ ค.
ชุมชน ตามระเบียบ
หมู่บ้าน
ประชาชนในเขต
กรมการพัฒนาชุมชน ๑๔ ชุมชน
เทศบาลตามตัวชี้วัด
๘๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิง่ แวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการจ้างเหมา
-เพี่อจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ้างเหมา
518,๐๐๐ 518,๐๐๐ 518,๐๐๐ 518,000 จานวน
-ผู้สูงอายุได้รับการ
กอง
บริการศูนย์บริการ
ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุในการ พนักงานฯใน
บุคลากร ดูแล
สวัสดิการ
ผู้สงู อายุ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุ
มีชีวิตความเป็นอยู่
สังคม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี จานวน 4 คน
ที่ดขี ึ้น สามารถ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พึ่งพาตนเองได้
34 โครงการจ้างเหมา
-เพื่อจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ้างเหมา
424,4๐๐ 424,4๐๐ 424,4๐๐ 424,400 จานวน
-คนพิการได้รับการ
กอง
บริการศูนย์บริการคน ศูนย์บริการคนพิการใน
พนักงานฯใน
บุคลากร ดูแล มีชีวิตความ
สวัสดิการ
พิการ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์บริการคนพิการ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สังคม
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มี จานวน 4 คน
สามารถพึง่ พา
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตนเองได้
35 โครงการส่งเสริมอาชีพ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน -กลุ่มอาชีพในเขต
6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 60,000 สร้างอาชีพ -เพื่อให้ประชาชน
กอง
เพื่อแก้ไขปัญหาความ มีรายได้เพิม่ และรวมกลุม่ เทศบาล จานวน ๑๔
ที่มั่นคง
สามารถประกอบ
สวัสดิการ
ยากจน ตามหลัก
ทากิจกรรมร่วมกัน
ชุมชน ที่ขึ้นทะเบียน
ให้กับ
อาชีพเลี้ยงตนเอง
สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
วิสาหกิจชุมชน
ประชาชน ได้ และใช้เวลาว่าง
พอเพียง
โอท็อป ฯลฯ
ในพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์
๘๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 โครงการจัดทา
-เพื่อรับทราบปัญหา -ชุมชนในเขตเทศบาล
๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 75,000 จานวน -ประชาชนได้เสนอ
กอง
แผนชุมชน
ในชุมชนที่ควรได้รับ จานวน ๑๔ ชุมชน
ชุมชน
แนวทางในการแก้ไข
สวัสดิการ
ยุทธศาสตร์เพื่อ การแก้ไขและพัฒนา
ปัญหาให้กบั เทศบาลได้
สังคม
พึ่งพาตนเอง
ให้ดีขึ้น
อย่างถูกต้องตรงกับปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
37 โครงการฝึกอบรม -เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้ทา -กลุ่มผูส้ ูงอายุในเขต
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 40,000 จานวน -เพื่อให้กลุ่มผู้สงู อายุมี
กอง
เพิ่มความรู้และ กิจกรรมร่วมกันและ เทศบาล
ผู้สงู อายุ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สวัสดิการ
นันทนาการแก่
ก่อให้เกิดสุข
ที่แข็งแรงและเกิดความ
สังคม
ผู้สงู อายุ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์
สามัคคีในหมู่คณะ
38 โครงการอบรม
-เพื่อให้ความรู้ใน
- ประธาน ชุมชนๆ ละ
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 25,000 จานวน -ผู้เข้ารับอบรมได้ทราบ
กอง
ป้องกันและ
เรื่องกฎหมายต่างๆ ๑ คน
ผู้เข้าร่วม นโยบายของรัฐบาลในการ สวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้ตก
แก่ผู้นาชุมชนในการ - อสม. ๑๔ ชุมชน ๆ ละ
กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม
เป็นเหยื่อการค้า ที่จะช่วยเหลือผู้ตก ๑๐ คน
การค้ามนุษย์
มนุษย์
เป็นเหยื่อ
รวมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน
๘๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่
39

40

41

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริม
-เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
-คณะกรรมการบริหาร
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
กิจกรรมพัฒนาสภา และเยาวชนได้แสดงออก สภาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน
ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตาบลธาตุพนม และ
และเป็นประโยชน์
ตาบลธาตุพนมเหนือ
จานวน ๓๐ คน
โครงการศูนย์พัฒนา -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ -ครอบครัวภายในชุมชน 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐
ครอบครัวภายใน
สถาบันครอบครัว มีความ ต้นแบบ ๑๔ ชุมชนๆ
ชุมชน
อบอุ่น อยู่ดี
ละ ๑๐ ครอบครัว
มีสุข และสามารถแก้ไข
ปัญหา ป้องกัน เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชุมชน
โครงการอบรมสัมมนา -เพื่อเป็นการพัฒนา
-ผู้นาชุมชน 14 คน
300,000 300,000 300,000
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ศักยภาพ -ผู้สูงอายุ 1,391 คน
ผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ ของผู้นาชุมชน ผู้สงู อายุ -ผู้พิการ 263 คน
คนพิการ ผู้ด้อย
คนพิการ และ
-ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โอกาสทางสังคม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
100 คน
๘๓

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
20,000 จานวน -เด็กและเยาวชนได้
กอง
คน
ทากิจกรรมร่วมกันใน สวัสดิการ
เชิงสร้างสรรค์ มีจิต
สังคม
อาสาช่วยเหลือสังคม
50,000 จานวน -ครอบครัวสามารถ
กอง
ครอบครัว ช่วยเหลือให้คาปรึกษา สวัสดิการ
กันเองได้ และสามารถ สังคม
ป้องกันภัยต่าง ๆที่จะ
เกิดขึ้นต่อครอบครัวได้
300,000 จานวน
คน

-ผู้นาชุมชน
ผู้สงู อายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 การจัดระเบียบ
-เพื่อจัดระเบียบจราจร
- จัดระเบียบจราจรทางเข้า 80,000 80,000 80,000 80,000 จานวน - ประชาชนมี
สานัก
จราจร
เทศบาลถนน/ซอย
ถนน
ความปลอดภัยใน
ปลัดฯ
จานวน 5 สาย
การใช้รถใช้ถนน
- ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการ
จราจรเช่นสีทาจราจร ป้าย
รณรงค์ ป้ายจราจรต่างๆ
2 โครงการสุขาภิบาล -เพื่อพัฒนาร้านอาหารให้ จานวนร้านอาหารทีป่ ้าย
40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ -ประชาชนได้
กอง
อาหารส่งเสริมการ สะอาด ปลอดภัยได้
Clean Food Good Taste
ของ
บริโภคอาหารทีม่ ี สาธารณสุข
ท่องเที่ยว
มาตรฐาน
ร้อยละ 80 ที่ได้รับป้าย
กลุ่มเป้า คุณภาพและ
ฯ
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 1 มาตรฐานท้องถิ่น 100%
หมาย
ปลอดภัย
จังหวัด
2 ร้านอาหารได้มาตรฐาน
-เพื่อให้มีชุดตรวจสอบสาร กรมอนามัย 80%
ปนเปือ้ นอาหาร SI2

๘๔

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการรักษา -เพื่อให้บ้านเมืองมีความ -ล้างทาความสะอาดถนน
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน -บ้านเมืองมีความสะอาด
กอง
ความสะอาด สะอาด เป็นระเบียบ
4 ครั้ง/ปี
ครั้ง
สวยงาม ถนนสะอาด
สาธารณสุข
และความเป็น เรียบร้อย สวยงาม
-ล้างตลาดจุดผ่อนปรน
เป็นระเบียบ สวยงาม
ฯ
ระเบียบ
-เพื่อให้มีถนนตัวอย่างมี ไทย-ลาว 12 ครั้ง/ปี
เป็นถนนนาร่องต้นแบบ
เรียบร้อยของ ความสะอาดเป็นระเบียบ -จัดเก็บขยะในแม่น้า
ถนนตัวอย่าง แม่น้า
บ้านเมือง
สวยงามและปลอดภัย
ลาคลอง 3 ครั้ง/ปี
ลาคลอง สะอาด
4 โครงการ
- เพื่อปรับปรุงสถานที่
- ดาเนินการปรับดันขยะมูลฝอย 400,000 400,000 400,000 400,000 จานวน - การบริหารจัดการขยะ
กอง
ปรับปรุง
กาจัดขยะมูลฝอยให้มีภูมิ และฝังกลบบ่อกาจัดขยะมูลฝอย
ครั้ง
มูลฝอยถูกต้องตามหลัก สาธารณสุข
สถานที่กาจัด ทัศน์ที่ดีไม่สง่ ผลกระทบต่อ ลดมลภาวะทางสิง่ แวดล้อม
สุขาภิบาล
ฯ
ขยะมูลฝอย สุขภาพอนามัยของ
จานวน 3 ครั้ง
- บริเวณบ่อกาจัดขยะมี
ประชาชน
- ปรับปรุงถนนภายในบริเวณบ่อ
ทัศนียภาพที่ดีขึ้น
- เพื่อให้การกาจัดขยะมูล กาจัดขยะมูลฝอยอย่างมี
- ปัญหาความเดือดร้อน
ฝอยถูกต้องตามหลัก
ประสิทธิภาพ 1 ครั้ง
ของประชาชนได้รับการ
สุขาภิบาล
- จัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
แก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อ
- เพื่อปรับปรุงบ่อกาจัด
เคมีภัณฑ์ในการควบคุมดูแล
สุขภาพอนามัย
ขยะมูลฝอยให้สามารถ
มลภาวะสัตว์นาโรคต่างๆ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอย - ปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
ในปัจจุบันและอนาคต
เช่น รั้วประตู เป็นต้น
๘๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจ้างผู้ดูแล -เพื่อให้การ
-ผู้ดูแลสถานทีก่ าจัดขยะ 108,000 108,000 108,000 108,000 จานวน -ลดปัญหาความ
กอง
สถานที่กาจัดขยะ
ควบคุมดูแลสถานที่ มูลฝอย จานวน 1 คน
บุคลากร เดือดร้อนของ
สาธารณสุขฯ
มูลฝอย
กาจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
เป็นไปด้วยความ
สถานที่กาจัดขยะ
เรียบร้อย
มูลฝอย
6 โครงการทบทวน
ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบ
รายละเอียดสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย

-เพื่อทบทวน
การศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด
สถานีขนถ่ายให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบัน

-รายงานความเหมาะสม
การศึกษาสถานีขนถ่าย
-แบบรายละเอียดในการ
ก่อสร้างสถานีขนถ่าย

500,000

๘๖

-

-

-

สถานีขน -มีแบบแปลน
ถ่ายที่ได้ รายละเอียด
มาตรฐาน ในการก่อสร้าง
สถานีขนถ่าย

กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการก่อสร้างสถานี -เพื่อให้มสี ถานี
-สถานีขนถ่าย
80,000,000
จานวน -ขยะมูลฝอยนาไป
กอง
ขนถ่ายขยะมูลฝอย
รวบรวมและขนถ่าย ขยะมูลฝอย
แห่ง
กาจัดอย่างถูกหลัก สาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอยไปกาจัด 1 แห่ง
สุขาภิบาลอย่างมี
ที่ศูนย์กาจัดขยะมูล
ประสิทธิภาพและ
ฝอย
ประสิทธิผล
8 โครงการพัฒนาอนามัย -เพื่อคุ้มครองสุขภาพ -ตู้ผลิตน้าดื่มได้
10,000 10,000
10,000
10,000 ร้อยละ -ประชาชนมี
กอง
สิ่งแวดล้อม
อนามัยของ
มาตรฐานร้อยละ 90
ของ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขฯ
ประชาชน
- ตรวจแนะนาสถาน
กลุ่มเป้า ความเป็นอยู่ที่
ประกอบกิจการค้าที่
หมาย
เหมาะสม
เป็นอันตรายต่อ
- ประชาชนได้รับ
สุขภาพอนามัย
บริการสินค้าที่
ร้อยละ 90
สะอาดปลอดภัย

๘๗

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.2 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
9 โครงการส่งเสริม
-เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ -เรือนาเที่ยว จานวนไม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนลา -เพื่อเป็นการ
สานัก
การท่องเที่ยว
และรายได้เพิ่มขึ้นจากการ น้อยกว่า 10 - 15 ลา
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ปลัดฯ
เรือนาเที่ยว
เดินเรือนาเที่ยว
และส่งเสริมการ
แม่น้าโขง
-เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
- ประชาชนมี
ธรรมชาติ
รายได้เพิ่มมากขึ้น
10 โครงการ
-เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ -ถนนหน้าวัดพระธาตุ
50,000 50,000 50,000 50,000 กระตุ้น
-เพื่อเป็นการ
กอง
ถนนคนเดิน
ให้ดีขึ้น
พนม และถนนทางเดิน
การค้าการ กระตุ้นเศรษฐกิจ สาธารณสุขฯ
อ.ธาตุพนม
-ประชาชนมีอาชีพและ
ริมแม่น้าโขง
ลงทุนและ และส่งเสริมการ
รายได้เพิ่มมากขึ้น
การ
ท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น
ท่องเที่ยว - ประชาชนมี
สถานที่ให้เดินเที่ยวชมและ
รายได้เพิ่มมากขึ้น
จับจ่ายซื้อขายสินค้า ฯลฯ

๘๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า - เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 500,000 500,000 500,000 500,000
สาธารณะ
สาธารณะอย่างเพียงพอ สาธารณะตามถนน
ซอย ต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล ฯ

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สว่าง
อย่าง
ทั่วถึง
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า - เพื่อให้ประชาชนมี
- ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปชช.มี
แรงต่า
ไฟฟ้าใช้ในบ้าน
ทุกครัวเรือนในเขต
ไฟฟ้าใช้
เทศบาล ฯ
ครอบ
คลุมทุก
พื้นที่
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า - เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง - ขยายเขตไฟฟ้า
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน
สาธารณะ
สาธารณะอย่างเพียงพอ สาธารณะในถนน ตรอก
ถนนและ
ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ซอย
ส่องสว่าง

๘๙

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่
4

5

6
7

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการติดตั้งโคมไฟ
-เพื่อให้เกิดความ
-ติดตั้งโคมไฟ (สีเหลือง) 600,000
จานวน
(สีเหลือง) บริเวณสามแยก สว่างไสวและป้องกัน บริเวณสามแยกบ้านหนอง
จุดติดตั้ง
บ้านหนองหอย – วงเวียน อุบัติเหตุ
หอย – วงเวียนประตูโขง
โคมไฟ
ประตูโขง
โครงการติดตั้งไฟจราจร -เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ -ติดตั้งไฟจราจร (ไฟแดง)
600,000
จานวน
(ไฟแดง)
ที่จะเกิดขึ้น
บริเวณสามแยกหน้า
จุดติดตั้ง
บริเวณสามแยกหน้า
ไปรษณีย์
ไฟจราจร
ไปรษณีย์
โครงการติดตั้งไฟจราจร --เพื่อป้องกัน
-ติดตั้งไฟจราจร (ไฟแดง) 700,000
จานวน
(ไฟแดง) บริเวณ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สี่แยกน้าก่า
จุดติดตั้ง
สี่แยกน้าก่า
ไฟจราจร
โครงการติดตั้งโคมไฟคู่ (สี -เพื่อให้เกิดความ
-ติดตั้งโคมไฟ (สีเหลือง) 600,000
จานวน
เหลือง) บริเวณริมโขง ซ. สว่างไสวและป้องกัน ถ.ริมโขง ซ. สาธรนิรทุกข์จุดติดตั้ง
สาธรนิรทุกข์-ศาลาท่าด่าน อุบัติเหตุ
ศาลาท่าด่าน
โคมไฟ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙๐

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
-เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้น

กองช่าง

-เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้น
-เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น

กองช่าง
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างผิว
-เพื่อให้การคมนาคม -ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ 825,000
จราจรแอสฟัลท์ติก
ได้รับความสะดวก
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468
คอนกรีตพร้อมราง
รวดเร็วและปลอดภัย ตรม. พร้อมรางระบายน้า
ระบายน้า คสล.
-เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม.
ซอยขลิบทอง ม.1
น้าท่วมขัง
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ทั้ง 2 ข้าง
ต.ธาตุพนม
ทาง รวมความยาว 234 ม.
9 โครงการก่อสร้างถนน - เพื่อให้การ
- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 500,000
คสล.พร้อมรางระบายน้า คมนาคมได้รับความ รางระบายน้า คสล.
คสล. ซอยดวงมาลัย
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
- เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
10 โครงการก่อสร้างราง
- เพื่อให้มีระบบ
- ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
1,380,000
ระบายน้า ถนนวัดเกาะ ระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
แก้วอัมพวัน หมู่ 10
เฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 690 เมตร
๙๑

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
จานวน -การคมนาคม
กองช่าง
ถนน ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
-แก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
จานวน - การคมนาคม
กองช่าง
ถนน ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
จานวน - แก้ไขปัญหา
กองช่าง
ถนน น้าท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการก่อสร้างระบบ - เพื่อให้มีระบบ -วางท่อระบายน้าขนาด
1,500,000
ระบายน้า ถนนพิทักษ์ ระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ราษฎร์บารุง
ลงสู่แม่น้าโขง
ยาว 194 ม. พร้อมบ่อพัก
จานวน 10 จุด ประตู
ระบายน้าลงสู่แม่น้าโขงราง
ระบายน้า คสล.
0.50x1.00 ม. ยาว 20 ม.
12 ก่อสร้างรางระบายน้า
- เพื่อให้มีระบบ - ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก
180,000 728,000
และผิวจราจรแอสฟัลท์ติ ระบายน้า
คอนกรีตก่อสร้างรางระบาย
กคอนกรีต ซอยร่วมจิตร
อย่างทั่วถึงและมี น้า คสล. กว้าง 0.30 ม.
ประชาชน หมู่ 1
ประสิทธิภาพ
ยาว 100 ม.
ต.ธาตุพนม
13 ปรับปรุงผิวจราจรซอย - เพื่อให้ผิวจราจรมี - ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติก
1,106,000
นิคมสามัคคี ม.1
สภาพดี
คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ต.ธาตุพนม
2,766 ตร.ม.
๙๒

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
จานวน - แก้ไขปัญหา
ถนน น้าท่วมขัง
ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน - ลดปัญหา
ถนน น้าท่วมขัง
- การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
จานวน - การคมนาคม
เมตร สะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้ผิวจราจร - ก่อสร้างปรับปรุงเป็น
800,000
จานวนถนน - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ปรับปรุงถนนริมโขง
มีสภาพดี
ผิวจราจร คสล. กว้าง
ความสะดวก
หมู่ 6 ต. ธาตุพนมเหนือ
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 400 ม.
ปลอดภัย
15 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้มีระบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า 240,000
จานวนถนน - ประชาชนได้รับ กองช่าง
รางระบายน้า
ระบายน้าและ
คสล. กว้าง 0.30 ม.
ความสะดวก
ซอยไพจิตอุปถัมภ์
ผิวจราจรที่ดี
ยาว 95 ม.
ปลอดภัย
หมู่ 6 ต. ธาตุพนมเหนือ
-ลดปัญหา
น้าท่วมขัง
16 โครงการก่อสร้างราง
- เพื่อให้มีระบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า 300,000
จานวนถนน - ลดปัญหา
กองช่าง
ระบายน้า ซอยนิคม
ระบายน้าอย่าง
คสล. กว้าง 0.40 ม.
น้าท่วมขัง
สามัคคี
ทั่วถึง และมี
ยาว 160 ม. พร้อม
หมู่ 1 ต. ธาตุพนม
ประสิทธิภาพ
ขยายผิวจราจร
17 โครงการติดตั้งไฟจราจร - เพื่อป้องกัน
- ติดตั้งไฟจราจร
500,000
จานวนจุด - เพื่อให้ลด
กองช่าง
(ไฟแดง) บริเวณถนน อุบัติเหตุ
(ไฟแดง) ถนนพนมพนา
ติดตั้งไฟ
อุบัติเหตุที่จะ
พนมพนารักษ์
ที่จะเกิดขึ้น
รักษ์ ตัด ถนนวิถี
จราจร
เกิดขึ้น
ตัดถนนวิถีเกษตร
เกษตร
๙๓

ที่
18

19

20
21

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการติดตั้งไฟจราจร - เพื่อป้องกัน
- ติดตั้งไฟจราจร
500,000
(ไฟแดง) บริเวณถนน
อุบัติเหตุ
(ไฟแดง) บริเวณถนน
พนมพนารักษ์ ตัดถนน
ที่จะเกิดขึ้น
พนมพนารักษ์ ตัดถนน
พิทักษ์ราษฎร์บารุง
พิทักษ์ราษฎร์บารุง
(หลังเทศบาลฯ)
(หลังเทศบาลฯ)
โครงการติดตั้งไฟจราจร - เพื่อป้องกัน
- ติดตั้งไฟจราจร (ไฟแดง) 500,000
(ไฟแดง) บริเวณถนนริมบึง อุบัติเหตุ
บริเวณถนนริมบึง
ตัดซอยอนุรกั ษ์เจดีย์
ที่จะเกิดขึ้น
ตัด ซอยอนุรักษ์เจดีย์
(โต้รุ่ง)
(โต้รุ่ง)
โครงการติดตั้งโคมไฟ
-เพื่อให้เกิดความ
- ติดตั้งโคมไฟ
600,000
(สีเหลือง) บริเวณถนน
สว่างไสวและป้องกัน (สีเหลือง) บริเวณถนน
พนมพนารักษ์
อุบัติเหตุ
พนมพนารักษ์
โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพื่อให้การ
- ก่อสร้างผิวจราจรแอส
1,768,000
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คมนาคมได้รับความ ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
คอนกรีต สายริมโขง
สะดวก รวดเร็วและ กว่า 4,420 ตารางเมตร
ม. 1-ม.11 ต.ธาตุพนม ปลอดภัย
๙๔

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
จานวน - เพื่อให้ลด
จุดติดตั้ง อุบัติเหตุที่จะ
ไฟจราจร เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวน - เพื่อให้ลด
จุดติดตั้ง อุบัติเหตุที่จะ
ไฟจราจร เกิดขึ้น

กองช่าง

จานวน
จุดติดตั้ง
โคมไฟ
จานวน
ถนน

กองช่าง

- เพื่อให้ลด
อุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น
- การ
คมนาคมได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการก่อสร้างราง
- เพื่อให้การคมนาคม - ก่อสร้างรางระบายน้า
4,000,000
ระบายน้า คสล. พร้อม
ได้รับความสะดวก
คสล. ขนาดกว้าง 0.60
ผิวจราจร คสล. ริมถนน รวดเร็วและปลอดภัย ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.
พนมพนารักษ์ ด้านทิศ
- เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาวไม่น้อยกว่า 796 ม.
ตะวันออก หมู่ 1, 2, 14 น้าท่วมขัง
ตาบลธาตุพนม
23 โครงการก่อสร้างราง
- เพื่อให้มีระบบ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
500,000
ระบายน้าซอยสวนแก้ว
ระบายน้า
คสล.กว้าง 0.30 ม.
หมู่ 1 ตาบลธาตุพนม
- เพื่อรองรับน้าฝน
ยาว 196 ม.
เหนือ
และน้าจากบ้านเรือน
ประชาชน
24 โครงการก่อสร้างราง
- เพื่อให้มีระบบ
- ก่อสร้างรางระบายน้า
360,000
ระบายน้าซอยราษฎร์อทุ ิศ ระบายน้า
คสล. กว้าง 0.30 ม.
หมู่ 3 ต. ธาตุพนมเหนือ - เพื่อรองรับน้าฝน
ยาว 210 ม.
และน้าจากบ้านเรือน
ประชาชน
๙๕

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ถนน

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
- การคมนาคม
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

จานวน
ถนน

- แก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

จานวน
ถนน

- แก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้มีระบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
2,000,000
ระบบระบายน้าถนน ระบายน้าอย่าง
กว้าง 0.40 เมตร
ริมโขง
เพียงพอ
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
26 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้มีระบบ - วางท่อระบายน้า
3,000,000
ระบบระบายน้าและ ระบายน้าอย่าง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ผิวจราจรซอยอุทิศ เพียงพอ
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
ราษฎร และซอย
- เพื่อการสัญจร และความยาวรวม 300 ม.
พนมประชามิตร
ไป-มา สะดวก
- ก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ปลอดภัย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า
600 ตารางเมตร
27 โครงการก่อสร้างราง - เพื่อให้มีระบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
340,000
ระบายน้า คสล. ถนน ระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก
ราษฎรอุทิศ หมู่ 1
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 170 ม.
๙๖

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
จานวน
ถนน
จานวน
ถนน

- ลดปัญหา
น้าท่วมขัง
-คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
-ลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ

จานวน
ถนน

- แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการก่อสร้างผิว - เพื่อให้การ
- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ 716,000
จราจรแอสฟัลท์ติ
คมนาคมได้รับ
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 567
กคอนกรีตพร้อมราง ความสะดวก
ตารางเมตร พร้อมรางระบาย
ระบายน้า คสล.
รวดเร็วและ
น้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30
ซอยรุง่ สิน ม.3 ต. ปลอดภัย
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
ธาตุพนมเหนือ
- เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งสองข้างทาง รวมความ
น้าท่วมขัง
ยาว 245 เมตร
29 โครงการก่อสร้างผิว - เพื่อให้การ
- โครงการก่อสร้างผิวจราจร
4,000,000
จราจรแอสฟัลท์ติ
คมนาคมได้รับ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กคอนกรีต ภายใน
ความสะดวก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เขตเทศบาลฯ
รวดเร็ว และ
10,000 ตารางเมตร
ปลอดภัย
30 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
200,000
น้าและถนน คสล. ม. ระบายน้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
1 ต.ธาตุพนมเหนือ
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า
๙๗

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวน
ถนน

- การคมนาคม
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

จานวน
ถนน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้าและผิว
จราจรที่ดี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
31 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
200,000
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า300 ตร.ม.
ม. 2 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี -ระบบระบายน้า
เหนือ
32 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
200,000
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ม. 4 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า
เหนือ
33 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้มีระบบ - วางท่อระบายน้าขนาด
2,000,000
ระบบระบายน้าถนน ระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
ชยางกูร
อย่างเพียงพอ
เมตร พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 330 เมตร
34 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ม. 14 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี -ระบบระบายน้า

200,000

๙๘

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้าและผิว
จราจรที่ดี

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และผิว
จราจรที่ดี

กองช่าง

จานวน
ถนน

- แก้ไขปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน 200,000
จานวน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ถนน
ม. 13 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และผิว
จราจรที่ดี

36 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ม. 11 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า

200,000

-

-

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

37 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ม. 5 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า

200,000

-

-

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

38 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ม. 6 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า
เหนือ

200,000

-

-

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

๙๙

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ - ถนน คสล. ภายในชุมชน
200,000
จานวน
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ถนน
ม.1 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี - ระบบระบายน้า

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

40 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
ม.2 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี

- ถนน คสล. ภายในชุมชน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
- ระบบระบายน้า

-

200,000

-

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

41 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ
น้า และถนน คสล. ระบายน้า
ม.7 ต.ธาตุพนม
และผิวจราจรที่ดี

- ถนน คสล. ภายในชุมชน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
- ระบบระบายน้า

-

-

200,000

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

42 ก่อสร้างระบบระบาย - เพื่อให้มีระบบ
น้า และถนน คสล. ระบายน้าและผิว
ม.10 ต.ธาตุพนม จราจรที่ดี

- ถนน คสล. ภายในชุมชน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
- ระบบระบายน้า

-

-

200,000

-

จานวน
ถนน

- เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้า และ
ผิวจราจรที่ดี

กองช่าง

๑๐๐

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
43 ก่อสร้างถนนสายร่วม - เพื่อให้มีผิว
- ถนนคสล.กว้าง 5.00 ม.
1,500,000
ใจพัฒนา
จราจรที่ดี
ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม.
สะดวกแก่การ
สัญจรไปมา
44 โครงการก่อสร้าง
- เพื่อให้มรี ะบบ - ก่อสร้างรางระบายน้า
2,000,000
ระบบระบายน้า
บายน้าอย่าง
คสล. กว้าง 0.60 ม.
ถนนบายพาส
เพียงพอ
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว
330ม.
45 โครงการปรับปรุงภูมิ -เพื่อให้เมืองธาตุ -ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
1,000,000 1,000,000
ทัศน์เกาะกลางถนน พนมมีความ
กลางถนน ถนนชยางกูร
ชยางกูร ช่วงเขต
สวยงาม เป็น
ภายในเขตเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
ระเบียบเรียบร้อย ธาตุพนม
ธาตุพนม
เหมาะกับการ
เป็นเมืองท่องเที่ยว

๑๐๑

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
จานวน
ถนน
จานวน
ถนน
จานวน
ถนน

- ผิวจราจรที่ดี
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบาย
- แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมให้ประชาชน
-มีความสวยงาม
เหมาะกับการเป็น
เมืองท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
46 โครงการก่อสร้าง -เพื่อความสะดวก
-ผิวจราจร คสล.
200,000
ผิวจราจร คสล. รวดเร็ว และปลอดภัย สายริมบึง
สายริมบึง (หลัง ในการคมนาคม
(หลังปัม๊ ปตท.)
ปั๊ม ปตท.)
ม.13 ต.ธาตุพนม
ม.13 ต.ธาตุพนม
47 โครงการปรับ
-เพื่อความสะดวก
-ปรับเสริมผิวจราจร
100,000
เสริมผิวจราจร
รวดเร็ว ปลอดภัยใน ลูกรังและไหล่ทางลูกรัง
ลูกรังและไหล่ทาง การคมนาคม
ม.10, 11
ลูกรัง ม.10, 11
ต.ธาตุพนม
ต.ธาตุพนม
48 โครงการปรับปรุง -เพื่อทาการปรับปรุง -ถนนกุศลรัษฎากรจาก
2,000,000
ภูมิทัศน์ถนนกุศล ภูมิทัศน์ถนนกุศล
ประตูโขงถึงท่าด่าน
รัษฎากร
รัษฎากร โดยทาการ ศุลกากรและบริเวณ
ขยายถนน ปรับปรุง
โดยรอบ
ร้านค้า
๑๐๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ถนน

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

จานวน
ถนน

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

จานวน
ถนน

-ประชาชน
นักท่องเที่ยว
มีที่ซื้อสินค้า
-มีที่รองรับ
นักท่องเที่ยว

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้
ปี
2561
ปี
2562
ปี
2563
ปี
2564
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
วัด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
(KPI)
30,000,000 30,000,000 30,000,000 5,000,000 ทัศนีย
49 โครงการ 1)เพื่อปรับปรุงลานเมือง 1)สร้างแกนความ
พัฒนา
หน้าวัดพระธาตุพนม
เชื่อมโยงระหว่างพระ
ภาพ
แหล่ง
วรมหาวิหารให้สามารถ
ธาตุพนมแหล่ง
สวยงาม,
ท่องเที่ยว อานวยความสะดวกและ โบราณสถานข้างเคียง
อาชีพที่
ทาง
รองรับคนในชุมชนและ
ย่านพาณิชยกรรมใหม่
เกิดขึ้น
ประวัติ
นักท่องเที่ยว ในการจัด
(ตลาดสดเทศบาล
ใหม่และ
ศาสตร์
ศาสนพิธีกิจกรรมทาง
ตาบลธาตุพนม) ย่าน
จานวน
เมือง
วัฒนธรรมและเสริมสร้าง พาณิชยกรรมเก่าและ
นักท่อง
ธาตุพนม บรรยากาศที่งดงามให้แก่ พื้นที่ริมแม่น้าโขง
เที่ยวที่
องค์พระธาตุพนม
2)ปรับปรุงภูมทิ ัศน์
มากขึ้น
2)เพื่อเป็นศูนย์ รวบรวม บริเวณลานเมืองหน้า
และกระจายกิจกรรมเพือ่ วัดพระธาตุพนม แหล่ง
รองรับการท่องเที่ยวเชิง โบราณสถานข้างเคียง
วัฒนธรรมที่สง่ เสริมให้เกิด และพื้นทีร่ ิมฝั่ง
ความตระหนักในคุณค่า แม่น้าโขง ฯลฯ
ของชุมชนและท้องถิ่นฯลฯ
๑๐๓

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ
1)เทศบาลตาบล
ธาตุพนมจะมีสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่ชุมชนและ
นักท่องเที่ยวทาให้เกิดการ
ยกระดับของการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่
สามารถรองรับความหลากหลาย
ของกิจกรรมและปริมาณ
นักท่องเที่ยวทีเ่ พิ่มมากขึ้น
2)เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทางศาสนาวัฒนาธรรมของภาค
อีสาน
3)เพิ่มรายได้ที่เกิดจากการท่อง
เที่ยวมีผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
4)เยาวชนและประชาชนมีความ
ภูมิใจและรักษ์ในถิ่นฐานบ้านเกิด
ฯลฯ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 โครงการติดตั้งหม้อ - เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้ - ติดตั้งหม้อแปลง
500,000
แปลงไฟฟ้าสวน
อย่างเพียงพอ
ไฟฟ้า ขนาด
สาธารณะศรีโคตบูร
250 KVA
51 โครงการปรับปรุงภูมิ -เพื่อให้สวนศรีโคตบูรมี -ปรับปรุงภูมิทัศน์
5,000,000
ทัศน์สวนศรีโคตบูร ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ด้านทิศตะวันตกของ
-ป้องกันตลิ่งของสวนพัง สวนศรีโคตบูร
52 ก่อสร้างระบบระบาย -เพื่อให้มรี ะบบระบายน้า
น้าและถนน คสล.
และผิวจราจรที่ดี
ม. 5
ต.ธาตุพนมเหนือ

-ถนน คสล. ภายใน
ชุมชนพื้นที่ไม่น้อย
กว่า
300 ตร.ม.
-ระบบระบายน้า
53 โครงการก่อสร้างลาน -เพื่อเป็นที่ออกกาลังกาย -ก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ แก่เยาวชนและ
คอนกรีต คสล.
ม.4
ประชาชนโดยทั่วไป
อเนกประสงค์ พื้นที่
ต.ธาตุพนมเหนือ
ไม่น้อยกว่า 4,270
ตร.ม.

200,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

๑๐๔

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
จานวน
หม้อ
แปลง
ทัศนีย
ภาพที่
สวย
งาม
จานวน
ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ได้รับ
ความพึงพอใจ

กองช่าง

-เพื่อให้มรี ะบบ
ระบายน้าและผิว
จราจรที่ดี

กองช่าง

จานวน -ประชาชนมีลาน
แห่ง
คสล. ไว้สาหรับ
ออกกาลังกาย

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54 โครงการก่อสร้าง -เพื่อให้ประชาชนมีที่ -จัดซื้อที่ดินและอาคาร
8,000,000
โรงรับจานา
รับจานาสิ่งของ
พื้นที่ ประมาณ 200
ตารางเมตร
55 โครงการปรับปรุง -เพื่อให้มหี ้องน้าห้อง -ปรับปรุงห้องน้า-ห้อง
500,000
ห้องน้า-ห้องส้วม ส้วมที่ได้มาตรฐาน ส้วม สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
สาหรับบริการ
ศรีโคตบูร
ศรีโคตบูร
ประชาชน
56 โครงการก่อสร้าง -เพื่อให้มจี ุดชมวิว
-ก่อสร้างจุดชมวิวลาน
20,000,000 10,000,000 10,000,000
จุดชมวิวและ
ลานอเนกประสงค์ไว้ อเนกประสงค์พร้อมไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รองรับประชาชนและ ดอกไม้ประดับ ระบบ
บริเวณริมโขง
นักท่องเที่ยว
ไฟฟ้าส่องสว่าง

๑๐๕

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
จานวน
-แก้ไขปัญหา
หลัง
ประชาชนใน
ยามฉุกเฉิน
จานวน
-ประชาชน
หลัง
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
ทัศนียภาพ -ประชาชน
สวยงาม, นักท่องเที่ยวได้
อาชีพที่
ใช้ประโยชน์ใน
เกิดขึ้นใหม่ การ
และ
ชมวิวทิวทัศน์
จานวน
แม่น้าโขง และ
นักท่อง
เป็นสถานที่
เที่ยว
พักผ่อนหย่อน
ที่มากขึ้น ใจ
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57 โครงการปรับปรุง -เพื่อให้มสี ถานที่
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
3,000,000
ภูมิทัศน์ รอบ
รองรับประชาชนผูม้ า บริเวณโดยรอบ
บริเวณสานักงาน ติดต่อ
สานักงานเทศบาล
เทศบาลตาบล
-เพื่อให้มีภูมทิ ัศน์ที่
ธาตุพนม
สวยงาม
58 โครงการศึกษา -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ -ออกแบบ
1,300,000
ออกแบบ
พระบาทสมเด็จพระ สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
เจ้าอยูห่ ัวฯ และ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 แห่ง
ภายในพื้นที่

๑๐๖

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ภูมิทัศน์รอบ
สานักงาน
สวยงาม

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มีความพึงพอใจ

จานวนแห่ง

-ประชาชนมีที่
ออกกาลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ
ที่สะดวกสบาย
และสวยงาม ฯลฯ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ที่
1

2

3
4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนาผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการตีเส้นจราจร -เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศน์ -เส้นจราจรและป้าย 1,500,000
จานวนถนน
และป้ายจราจร
และเพือ่ ความ
จราจร
ถนนชยางกูร
ปลอดภัยแก่ผู้สญ
ั จรไป
มาบนท้องถนน
โครงการตีเส้นจราจร -เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศน์
และป้ายจราจร
และเพือ่ ความ
ถนนพนมพนารักษ์ ปลอดภัยแก่ผู้สญ
ั จรไป
มาบนท้องถนน
ป้ายเขตทางเข้า
-เพื่อจัดทาป้ายทางเข้า
เทศบาล
ถนนหนทางในเขต
และถนน/ซอย
เทศบาล
การจัดทา
-จัดทาผังเมืองรวม
ผังเมืองรวม

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-เส้นจราจรและป้าย
จราจร

1,000,000

-

-

-

จานวนถนน -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-ป้ายเขตทางเข้า
เทศบาล ถนน/ซอย

200,000

200,000

200,000

-

จานวน
ถนน/ซอย

กองช่าง

-ผังเมืองรวม

200,000

-

-

-

๑๐๗

-มีความสวยงาม
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
มีเขต
-บ้านเมืองมีความ
ควบคุมตาม สวยงามและเป็น
กฎหมาย
ระเบียบเรียบร้อย
ผังเมือง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ที่

โครงการ

1 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผปู้ กครองมี
ความรู้และรับทราบ
นโยบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จานวนผู้ปกครองทีส่ ่ง
บุตรเข้ารับการศึกษาใน
ร.ร.อนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวนผู้
ปกครอง

2 โครงการส่งเสริมศูนย์ -เพื่อให้เด็กและ
กีฬาเทศบาล
เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

- ศูนย์กีฬาเทศบาล
1 แห่ง
- เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา

10,000

10,000

10,000 10,000

3 จัดหาเครื่องแต่งกาย - เพื่อให้เด็กมี
อุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
การเรียน

- เด็กที่เข้ารับบริการใน
ศูนย์ฯ

50,000

50,000

50,000 50,000

๑๐๘

จานวนผู้
มาออก
กาลังกาย

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ผู้ปกครองมีความรู้ กองการศึกษา
ความเข้าใจมากขึ้น

- ร้อยละ 80
กองการศึกษา
ของเด็ก,เยาวชน,
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
จานวนเด็ก - ร้อยละ 80
กองการศึกษา
นักเรียน ของเด็กทีเ่ ข้ารับ
บริการมีอปุ กรณ์
เครื่องใช้
ในการเรียนครบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 การจัดการศึกษา -เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส - เด็กในเขตเทศบาลได้ 127,500 127,500 127,500 127,500 จานวน -ร้อยละ 80 เด็กได้รบั
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เข้าเรียนอย่างเสมอภาค
เด็ก
การส่งเสริมพัฒนาการ
ในสถานศึกษาของ
นักเรียน ครบทัง้ 4 ด้าน
เทศบาล
5 โครงการศึกษาดู
-เพื่อให้ครูและบุคลากร - ครูและบุคลากร
50,000 50,000 50,000 50,000 จานวน - ครูและบุคลากร
งาน มหกรรมการ ทางการศึกษามีความรู้ ทางการศึกษา, ในศูนย์
บุคลากร ทางการศึกษามีความรู้
จัดการศึกษา
ความสามารถมากขึ้น
พัฒนาเด็กเล็กและ
ในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
ร.ร. อนุบาลฯ
มากขึ้น
6 โครงการพัฒนาสื่อ
และหลักสูตร
ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และดู
งานนอกสถานที่
7 สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย
และประถมศึกษา

-เพื่อให้เด็กที่เข้ารับ
บริการในศูนย์และ ร.ร.
อนุบาล ได้ไปศึกษาดูงาน
นอกสถานเพื่อเพิม่ พูน
ความรู้ให้มากยิง่ ขึ้น
-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชน ได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่

60,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

- นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,2

150,000 60,000

60,000 จานวน -ร้อยละ 80 เด็กได้รบั
เด็ก
การส่งเสริมพัฒนาการ
นักเรียน ครบทัง้ 4 ด้าน

กอง
การศึกษา

-นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,2

800,000 300,000 300,000 300,000 จานวน - ร้อยละ 80 เด็ก,
เด็ก
เยาวชน, ประชาชน มี
นักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
๑๐๙

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 สนับสนุนอาหาร
-เพื่อให้เด็กและเยาวชน - ร.ร.อนุบาลฯและศูนย์ 400,000 300,000 300,000 300,000 จานวน -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
เสริม (นม) เด็ก
ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
เด็ก
เยาวชน,ประชาชน มี
การศึกษา
ปฐมวัยและ
นักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ประถมศึกษา
9 จัดงานวันเทศบาล -เพื่อให้เด็กและเยาวชน - เด็ก,เยาวชนและ
50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
ประชาชน อนุรักษ์
ประชาชนในเขตเทศบาล
ของ
เยาวชนและประชาชนได้ การศึกษา
ประเพณีไทยสืบทอด
ผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีไทยเพิ่ม
ต่อไป
งาน
มากขึ้น
10 โครงการจัดการ
-เพื่อให้เด็กและเยาวชน - เพื่อจัดงานมหกรรม
150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
แข่งขันกีฬา
ประชาชนในเขตเทศบาล ท้องถิ่น “ไทคัพ”
ของ
เยาวชน ประชาชนได้รับ การศึกษา
ได้ออกกาลังกาย เพื่อ
- เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้เข้าร่วม ความรู้ในการ
สุขภาพที่ดี ห่างไกลยา เชื่อมความสัมพันธ์ใน
การ
จัดงานเพิม่ มากขึ้น
เสพติด เกิดความสามัคคี ชุมชน
แข่งขัน - มีสุขภาพที่ดีกันถ้วน
ในชุมชน
กีฬา
หน้า

๑๑๐

ที่
11

12
13

14

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการมอบวุฒิบัตร -เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่ -เด็กที่เข้ารับบริการใน
10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน - เพื่อส่งเสริม
สาหรับเด็กเล็กทีจ่ บ เด็กเล็กทีจ่ บระดับ
ร.ร. อนุบาลฯ
เด็ก
การศึกษาของเด็ก
การศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย
นักเรียน ปฐมวัย
ปฐมวัย (ปัจฉิมนิเทศ)
ปรับปรุงสนามเด็ก -เพื่อให้เด็กเข้ารับบริการ - เด็กที่เข้ารับบริการใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จานวน - ร้อยละ 80
เล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก มีสนามเด็กเล็กอย่าง
ศูนย์ฯ
แห่ง
เด็กมีพฒ
ั นาการครบ
เล็ก 2 แห่ง
ปลอดภัย
ทั้ง 4 ด้าน
โครงการเข้าค่าย
-เพื่อให้เด็กที่เข้ารับ
-จานวนของเด็กทีเ่ ข้ารับ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80
วิชาการ
บริการใน ร.ร. อนุบาลฯ บริการใน ร.ร. อนุบาลฯ
ของ
เด็กมีพฒ
ั นาการครบ
มีทักษะและพัฒนาการ
ผู้เข้าร่วม ทั้ง 4 ด้าน
ครบทัง้ 4 ด้าน
กิจกรรม
โครงการนิเทศ
-เพื่อพัฒนาสถานศึกษา -จานวนครูและบุคลากร 15,000 15,000 15,000 15,000 จานวน -ร้อยละ 80 ของครู
ประเมินคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา ทางการศึกษาที่
บุคลากร และบุคลากรทางการ
ภายในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานใน ร.ร.และ
ศึกษาได้พัฒนางาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
ของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๑๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการไหว้ครูและ
-เพื่อให้เด็กได้แสดง -จานวนเด็กนักเรียนทีเ่ ข้ารับ
25,000 25,000 25,000 25,000 จานวน -ร้อยละ 80 ของ
บายศรีสู่ขวัญ
ถึงความกตัญญูรู้
บริการใน ร.ร.และศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เด็ก
มีความกตัญญู
คุณครูและผู้ให้
เล็ก 1,2
นักเรียน รู้คุณเพิ่มมากขึ้น
ความรู้
16 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อให้เด็กกล้า
- เด็ก,เยาวชน, ประชาชนในเขต 300,000 164,000 164,000 164,000 ร้อยละ - ร้อยละ 80
แสดงออกเพิม่ ความรู้ เทศบาล,รร.อนุบาลฯและศูนย์
ของ
ของเด็กได้รบั การ
สันทนาการและ
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
ผู้เข้าร่วม ส่งเสริมพัฒนา
พัฒนาการเด็ก
งาน
การครบ 4 ด้าน
17 โครงการพัฒนา
-เพื่อให้เด็กมีการ
- เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้
250,000
เด็ก
-ร้อยละ 80 เด็ก
คุณภาพการศึกษาสู่
พัฒนาการด้านการ สู่ประชาคมอาเซียน
นักเรียน มีพัฒนาการ
ประชาคมอาเซียน
เรียนรู้สปู่ ระชาคม
- เพื่อจ้างครูสอนภาษาเวียดนาม
ได้รับ
เรียนรู้เพิม่ ขึ้น
อาเซียน
- เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมาก
- เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียน
ขึ้น
อาเซียนศึกษา
๑๑๒

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการจัดแสดงผลงาน -เพื่อให้เด็ก และครู
-จานวนครูและนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 จานวน -ร้อยละ 9๐ ของ
ทางวิชาการของครูและ
ร.ร.อนุบาลฯได้เพิ่มพูนความรู้ ที่เข้าเรียนใน ร.ร.อนุ
ครูและ ครูและเด็กได้รับ
นักเรียน (Open House)
บาลฯได้เพิม่ พูนความรู้
เด็ก
ความรู้นามาใช้ในการ
นักเรียน ทางาน
19 โครงการรักการอ่าน
-เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูนความรู้
-จานวนนักเรียนทีเ่ ข้า
50,000 50,000 50,000 50,000 จานวน -ร้อยละ 8๐ ของ
เรียนใน ร.ร.อนุบาลฯ
เด็ก
เด็กได้ความรู้เพิม่
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียน มากขึ้น
1,2
20 โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
-เพื่อให้ ร.ร.อนุบาลฯและศูนย์ - รร.อนุบาลฯ และศูนย์ 25,000 25,000 25,000 25,000 จานวน -สถานศึกษามีวัสดุ
บ้านงานครัว
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
แห่ง
งานบ้านงานครัวไว้ใช้
มีวัสดุงานบ้านงานครัว
อย่างเพียงพอ
21 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้นาไปพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
การศึกษาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

-จานวนครูและบุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 จานวน -ร้อยละ 80 ของครู
กอง
ทางการศึกษาที่สงั กัด
ครูและ และบุคลากรทางการ การศึกษา
ร.ร. อนุบาลฯ และศูนย์
บุคลากร ศึกษาได้รับการ
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
เพิ่มพูนความรู้

๑๑๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22 โครงการจัดงาน
-เพื่อให้เด็ก ได้รับ
-จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในร. 5,000
5,000
5,000 5,000 จานวนเด็ก -ร้อยละ 8๐ ของ
กอง
การศึกษา
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ความรู้เพิ่มมากขึ้น
ร.อนุบาลฯ 240 คน
นักเรียน เด็กได้รับความรู้
23 โครงการลูกเสือสารอง
และยุวกาชาดและวัน
สถาปนาลูกเสือ
24 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้และส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (โตไปไม่โกง)
25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
สาหรับสถานศึกษา

-เพื่อให้เด็ก ได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น

-จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนใน
ร.ร.อนุบาลฯจานวน 240 คน

10,000

10,000

10,000

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน
- มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ครบครัน

-รร.อนุบาลฯ และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก 1,2

5,000

5,000

5,000

-กล้องถ่ายรูปพร้อมบันทึกภาพ
VDO ได้ จานวน 1 ตัว
-เครื่องฉายภาพโปรเจค เตอร์
จานวน 3 เครื่อง
-ทีวีสี (LED) ขนาด 32นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง

30,000

-

-

-

50,000

-

-

-

30,000

-

-

-

๑๑๔

จานวนเด็ก -ร้อยละ 8๐ ของ
กอง
การศึกษา
10,000 นักเรียน เด็กได้ความรู้เพิม่
มากขึ้น
5,000 จานวน
-ร้อยละ 80 ของ
กอง
แห่ง
เด็กได้รับความรู้
การศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
จานวนตัว/ -สถานศึกษามี
เครื่อง
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ครบครัน

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 โครงการจัดซื้อ
-เพื่อให้เด็กนักเรียน
-เพื่อจัดซือ้ โต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ 70,000
จานวน -เด็กนักเรียนมี
กอง
ครุภัณฑ์สานักงาน มีโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับ
รับประทานอาหาร
ชุด/หลัง/ โต๊ะ-เก้าอี้สาหรับ การศึกษา
สาหรับสถานศึกษา รับประทานอาหาร
-เพื่อจัดซือ้ โต๊ะ-เก้าอี้
45,000
ตัว/
รับประทานอาหาร
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงาน จานวน 10 ชุด
เครื่อง -เพื่อเพิ่ม
การทางานของครูและ
- ตู้เก็บเอกสาร จานวน 3
ประสิทธิภาพใน
บุคลากรทางการศึกษา
หลัง
30,000
การทางานให้มาก
-มีโต๊ะสาหรับเก็บเอกสาร - ตู้เหล็ก ขนาด 4 ชั้น
ยิ่งขึ้น
และอุปกรณ์เครื่องมือ
จานวน 1 หลัง
10,000
-เด็กนักเรียนมีชั้น
เครื่องใช้ต่างๆ และชั้นวาง - ชั้นเก็บของสาหรับเด็ก
วางของสาหรับเก็บ
ของสาหรับเก็บเครื่องเรียน นักเรียน จานวน 20 ตัว
70,000
อุปกรณ์เครื่องเรียน
และเครือ่ งเขียนต่างๆของ - เครื่องปรับอากาศ จานวน
และเครือ่ งเขียน
เด็กนักเรียน ฯลฯ
6 เครื่อง
150,000
ต่างๆ ฯลฯ
27 โครงการส่งเสริม
-เพื่อให้นักเรียนได้รบั ความรู้ - นักเรียนที่เข้าเรียนศูนย์ 1,2 20,000
สุขภาพทักษะ
พื้นฐานในระดับปฐมวัย
จานวน 200 คน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
๑๑๕

20,000

20,000

20,000

จานวน -ร้อยละ 80 ของ
เด็ก
เด็กได้เพิ่มพูน
นักเรียน ความรู้

กอง
การศึกษา

ที่
28

29

30

31

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
-เครื่องเล่น
15,000
จานวน -สถานศึกษามี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เรียนการสอนของครูและนักเรียน VCD,DVD จานวน
เครื่อง อุปกรณ์เครื่องมือ
วิทยุสาหรับ
- มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
8 เครื่อง
เครื่องใช้ครบครัน
สถานศึกษา
ครบครัน
โครงการจัดซื้อ
-มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้สาหรับเป็น -เครื่องคอมพิวเตอร์ 75,000
จานวน -เพื่อเพิ่ม
ครุภัณฑ์
สื่อการเรียนการสอนใน
จานวน 3 ชุด
ชุด/
ประสิทธิภาพในการ
คอมพิวเตอร์
สถานศึกษา
-เครื่องพิมพ์ Laser 24,000
เครื่อง ทางานของครูและ
สี จานวน 3 เครื่อง
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการธนาคาร -เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยให้เด็ก -จานวนนักเรียน
10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน -ร้อยละ 80 ของเด็ก
ขยะรีไซเคิล
รักความสะอาด
240 ร.ร.อนุบาลฯ
เด็ก
มีวินัยในการทิ้งขยะ
นักเรียน และรักความสะอาด
โครงการแนะแนว -เพื่อให้เด็ก ร.ร.อนุบาลฯได้รับ - เด็กนักเรียน
5,000
5,000
5,000 5,000 จานวน -ร้อยละ 80 ของเด็ก
การศึกษา
ความรู้ให้เหมาะสมกับวัย
จานวน 240 คน
เด็ก
ได้รับความรู้ให้
นักเรียน เหมาะสมกับวัย
๑๑๖

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ที่
32

33

34

35

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการโรงเรียน -เพื่อให้เด็ก ร.ร.อนุบาลฯและ - เด็กนักเรียนโรงเรียน
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ
-ร้อยละ 80 ของ
ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 มี
อนุบาลฯ และศูนย์
ของเด็ก เด็กมีสุขภาพ
สุขภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
นักเรียน อนามัยที่สมบูรณ์
โครงการเศรษฐกิจ -เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เรื่อง - เด็กนักเรียนโรงเรียน 100,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ
-ร้อยละ 80 ของ
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง และมี
อนุบาลฯ และศูนย์
ของเด็ก เด็กได้รับความรู้
แหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
นักเรียน เรื่องเศรษฐกิจ
เช่นการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช
พอเพียง
เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุง
เรือนเพาะชา ฯลฯ
โครงการขุดเจาะน้า -เพื่อให้ ร.ร.อนุบาลฯ
- ร.ร.อนุบาลฯ 1 แห่ง
70,000
จานวน
-โรงเรียนมีน้าใช้
บาดาลและวางท่อ มีน้าใช้อย่างพอเพียง
แห่ง
อย่างพอเพียง
ระบายน้าโรงเรียน
โครงการจัดซื้อ
-เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ -เพื่อซื้อกลองยี่ห้อยามา 9,000
จานวนตัว -ร้อยละ 80 ของ
กลอง
เด็กทั้ง 4 ด้าน ในรร.อนุบาลฯ ฮ่า ราคาตัวละ 4,500
เด็กมีพฒ
ั นาการ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 บาท จานวน 2ตัว
4 ด้าน
๑๑๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ปี
2561
ปี
2562
ปี
2563
ปี
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
วั
ด
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
36 โครงการจัดทา
-เพื่อให้ครูและบุคลากร
- เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็น 15,000 15,000 15,000 15,000 มีสื่อ
-เพื่อประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์และจัดทา สามารถนาข้อมูลจาก
สื่อในการเรียนการสอน
ประชา
งานกิจการต่างๆ ของ
ป้ายนิเทศเพื่อ
อินเตอร์เน็ตมาเป็นสื่อใน ของคุณครู รวมถึงได้
สัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลฯ
ประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์งาน
ที่มี
และศูนย์พัฒนาเด็ก
โรงเรียน
และได้ประชาสัมพันธ์งาน กิจการต่างๆ ของ
ประสิทธิภ เล็ก 1,2 รวมถึง
กิจการของโรงเรียนและ โรงเรียนอนุบาลฯ และ
าพมาก
คุณครูและบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
ยิ่งขึ้น
ของโรงเรียนได้มีสื่อ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
37 โครงการแข่งขัน
-เพื่อให้ครู บุคลากรและ - เด็กรร.อนุบาลฯและ 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูและเด็ก -ร้อยละ 80 ของเด็ก
มหกรรมระดับ
เด็กนักเรียนเพิ่มพูนความรู้ ศูนย์ฯ 1,2 ครูและ
นักเรียนมี ครูและบุคลากรได้
ท้องถิ่น ระดับภาค
บุคลากร รร.อนุบาลฯ
ทักษะด้าน เพิ่มพูนความรู้
และระดับประเทศ
และศูนย์ฯ 1,2
วิชาการ
38 โครงการจัดทาการ -เพื่อให้ครู บุคลากรและ - นักเรียนที่เข้าเรียนศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 จานวนเด็ก -ร้อยละ 70 ของเด็ก
เรียนรู้ BBL
เด็กเพิม่ พูนความรู้
1,2 จานวน 200 คน
นักเรียน ครูและบุคลากรได้
(ปรับปรุงสวน)
เพิ่มพูนความรู้
๑๑๘

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้
ผลลัพธ์
ปี
2561
ปี
2562
ปี
2563
ปี
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
วัด
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
(KPI)
39 โครงการจ้างเหมา
-เพื่อจ้างเหมาทา - เพื่อความสะอาดและ 1,496,000 1,496,000 1,496,000 1,496,000 จานวน -ศูนย์ ทั้ง2 แห่ง
ทาความสะอาด
ความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
บุคลากร และร.ร.อนุบาลฯ
รร.อนุบาลฯและศูนย์
รร.อนุบาลฯและ ของ รร.อนุบาลและ
มีความสะอาด
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อย
เล็ก 12
1,2 จานวน 16 คน
40 โครงการผลิตและพัฒนา -เพื่อให้ครู
- นักเรียนที่เข้าเรียนใน 60,000
60,000
60,000
60,000 ร้อยละ -ร้อยละ 70 ของ
สื่อปลอดภัยและสื่อการ บุคลากร
รร.อนุบาลฯ และศูนย์
ของเด็ก เด็กครู ผูป้ กครอง
เรียนการสอนโดยการ
ผู้ปกครอง และ พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
นักเรียน และบุคลากรได้
มีส่วนร่วมของหน่วยงาน เด็กเพิม่ เพิม่ พูน
เพิ่มพูนความรู้และ
ชุมชน และผู้ปกครอง
ความรู้และการมี
การมีส่วนร่วม
ส่วนร่วม
41 โครงการพัฒนาสมอง
-เพื่อให้เด็กได้รับ - นักเรียนที่เข้าเรียน
2,000
2,000
2,000
2,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 ของ
ด้วยเกลือไอโอดีน
การพัฒนาครบ ในรร.อนุบาลฯ และ
ของเด็ก เด็กได้รับการ
ของเด็ก
ทั้ง 4 ด้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียน พัฒนาครบ ทัง้
1,2
4 ด้าน
๑๑๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ที่
42

43

44

45

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ที่
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ)
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการแข่งขันกีฬา -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
- นักเรียนที่เข้าเรียน
15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ -ร้อยละ 80 ของเด็ก
กอง
เครือข่ายเด็กปฐมวัย/ สุขภาพร่างกายแข็งแรง รร.อนุบาลฯและศูนย์
เด็กนักเรียน มีสุขภาพร่างกาย
การศึกษา
เครือข่ายพระธาตุพนม
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
แข็งแรง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ -เพื่อให้เด็กได้มีสื่อการ - เพื่อจัดซื้อสื่อและ
300,000
เด็กนักเรียน -ร้อยละ 80 ของเด็ก
กอง
โฆษณาและเผยแพร่ เรียนการสอนอย่าง
วัสดุทางการศึกษา
ได้รับความรู้ ได้มีสื่อการเรียนการ การศึกษา
เพียงพอ
เพิ่มขึ้น
สอนทีเ่ พียงพอ
โครงการพัฒนา
-เพื่อพัฒนาครูและ
- ครูและบุคลากร
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ -ร้อยละ 80 ของครู
กอง
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของรร.อ
บุคลากร
และบุคลากรได้มี
การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรูเ้ รื่องการจัด นุบาลฯ และศูนย์
ความรู้ความเข้าใจใน
การศึกษาให้เหมาะสม พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
การจัดการศึกษาที่
และสอดคล้องกับ
เหมาะสม
ท้องถิ่น
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย -เพื่อให้เด็กมีชุดนักเรียน - นักเรียนที่เข้าเรียน
50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนเด็ก -เด็กได้มีชุดนักเรียน
กอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในรร.อนุบาลและศูนย์
นักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
๑๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ปี
2561
ปี
2562
ปี
2563
ปี
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
วั
ด
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(KPI)
46 โครงการเข้าสู่การ
-เพื่อให้ได้รบั การประกัน - นักเรียนที่เข้าเรียนศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน -ศพด.ผ่านการเกณฑ์
กอง
ประกันคุณภาพการจัด คุณภาพ
1,2 จานวน 220 คน
เด็ก
การประเมินและ
การศึกษา
การศึกษา
นักเรียน ได้รับการประเมิน
47 โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามสาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,2
48 โครงการอบรมจัดทา
แผนการจัด
ประสบการณ์และผลิต
สื่อสาหรับเด็กปฐมวัย
49 โครงการอบรมและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาท้องถิ่น

-เพื่อให้มีพฒ
ั นาการใน
การเรียนรูท้ ั้งร่างกาย
จิตใจ และสติปญ
ั ญา

- นักเรียนที่เข้าเรียนศูนย์ 150,000
1,2 จานวน 220 คน

-

-

-

-เพื่อให้เขียนแผนการจัด - ครู ศพด. 1,2
ประสบการไปทาง
จานวน 20 คน
เดียวกัน

10,000

10,000

10,000 10,000

-เพื่อให้ครูและบุคลากรมี - จานวน ครูและ
ความรู้ด้านการจัดทา
บุคลากร 20 คน
หลักสูตรสถานศึกษา

20,000

20,000

20,000 20,000

๑๒๑

จานวน -นักเรียนได้สถานที่
เด็ก
ออกกาลังกาย
นักเรียน กลางแจ้งและทา
กิจกรรม
จานวน ครูมีเครือ่ งมือในการ
บุคลากร จัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย
จานวน -ครูและบุคลากรมี
บุคลากร ความรู้ด้านการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50 โครงการจัดทาการวิจัย -เพื่อให้ครูและบุคลากร
- จานวน ครูและ
10,000 10,000 10,000 10,000 จานวน -เพื่อให้ครูและ
ในชั้นเรียน
ทราบถึงวิธีการจัดทาวิจัยใน บุคลากร 20 คน
บุคลากร บุคลากรทราบถึง
ชั้นเรียน
ในรร.อนุบาลฯและศูนย์
พฤติกรรมของ
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
ผู้เรียน
51 โครงการส่งเสริม
-เพื่อส่งเสริมให้ครู,บุคลากร - จานวน ครู,บุคลากร
22,000 20,000 20,000 20,000 จานวน -ครูและบุคลากร
ศักยภาพครูบุคลากรและ และเด็กนักเรียนมีคุณธรรม และเด็กนักเรียนใน
บุคลากร มีคุณธรรม
เด็กนักเรียน
จริยธรรม
รร.อนุบาลฯ และศูนย์
จริยธรรม
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
52 โครงการปรับปรุง ต่อ
-เพื่อปรับปรุงต่อเติมและ
-รร.อนุบาลฯและศูนย์ 500,000 500,000
จานวน -ศูนย์พัฒนาเด็ก
เติมและซ่อมแซมทัง้
ซ่อมแซมอาคารเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2
แห่ง
เล็กทั้ง 2 ศูนย์มี
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน ห้องน้า ห้องครัว
ความมั่นคง
อาคารทั้งหมดของรร.
ที่แปรงฟันเด็กนักเรียน เสา
แข็งแรงและ
อนุบาลฯและศูนย์พัฒนา ธง กันสาดอาคาร สนามเด็ก
ปลอดภัย ฯลฯ
เด็กเล็ก 1,2
เล่น รั้วโรงเรียน ฯลฯ
๑๒๒

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
(KPI) ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 โครงการปรับปรุงภูมิ
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนา - ศูนย์พัฒนาเด็ก
50,000
50,000
50,000
50,000 จานวน -ร้อยละ 80
กอง
ทัศน์อนุรักษ์และพัฒนา เด็กเล็กมีภูมทิ ัศน์ที่ เล็ก 1, 2
แห่ง
รอบๆศูนย์มี
การศึกษา
รักษาสิง่ แวดล้อมของ
เหมาะสม
ภูมิทัศน์ดีขึ้น
ศูนย์และชุมชน
54 โครงการจ้างเหมาพีเ่ ลี้ยง -เพื่อจ้างเหมา
เด็กรร.อนุบาลฯ และ
พี่เลีย้ งเด็กรร.อนุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 บาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

- เพื่อจะได้มีพี่
เลี้ยงเด็กไว้คอย
ดูแลเด็กนักเรียน
จานวน 13 คน

1,242,000 1,242,000 1,242,000 1,242,000 จานวน -เด็กได้รับการ
บุคลากร ดูแลอย่างทั่วถึง

๑๒๓

กอง
การศึกษา

ที่
1

2

3

4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทาบุญไหว้พระ 1 วัน -เพื่อให้เด็ก, เยาวชน
- เด็ก, เยาวชนและ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
9 วัด
และประชาชน ปลูก
ประชาชนในเขต
ของ
เยาวชนและประชาชน การศึกษา
จิตสานึกที่ดี
เทศบาล
ผู้เข้าร่วม มีจิตสานึกที่ดีขึ้น
ทาบุญ
ทอดผ้าป่า
- เพื่อให้เด็ก, เยาวชน
- เพื่อให้ประชาชนได้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
มหาสงกรานต์
ประชาชน อนุรักษ์
ร่วมทาบุญ เพื่อทอด
ของ
เยาวชน,ประชาชน ได้ การศึกษา
สองฝั่งโขง
ประเพณี ไทยสืบต่อไป ถวายพระธาตุของทั้ง
ผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีไทย
2 ประเทศ
ทาบุญ เพิ่มมากขึ้น
จัดงานประเพณีวันขึ้น - เพื่อให้เด็ก, เยาวชน
- เด็ก, เยาวชน ,
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80เด็ก,
กอง
ปีใหม่
ประชาชน อนุรักษ์
ประชาชน ในเขต
ของ
เยาวชน,ประชาชน ได้ การศึกษา
ประเพณี ไทยสืบทอด เทศบาล
ผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีไทย
ต่อไป
งาน
เพิ่มมากขึ้น
จัดงานประเพณี
- เพื่อให้เด็ก, เยาวชน
- เด็ก, เยาวชน ,
70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
สงกรานต์
ประชาชน อนุรักษ์
ประชาชน ในเขต
ของ
เยาวชน,ประชาชน ได้ การศึกษา
ประเพณี ไทยสืบต่อไป เทศบาล
ผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีไทย
งาน
เพิ่มมากขึ้น
๑๒๔

ที่
5

6

7

8

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการเข้าวัด
-เพื่อให้คณะผูบ้ ริหาร
-จานวนคณะ
30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 ของ
กอง
เสวนาธรรมช่วง
พนักงาน ลูกจ้าง มีจิตสานึก ผู้บริหาร,พนักงาน,
ของ
พนักงานและพนักงาน การศึกษา
เทศกาลเข้าพรรษา ในการอนุรกั ษ์
พนักงานจ้าง
ผู้เข้าร่วม จ้างมีคุณธรรม
พระพุทธศาสนา
งาน
จริยธรรม เพิม่ มากขึ้น
โครงการท่องเที่ยววิถี -เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
-จานวนประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 ของ
กอง
ไทย วิถีพุทธ บูชา
ท่องเที่ยวให้อาเภอธาตุพนม เขตอาเภอธาตุพนม
ของ
ประชาชนได้ทาบุญ
การศึกษา
องค์พระธาตุพนม ตัก และประชาชนในเขตมีความ เข้าวัดในวันพระ
ผู้เข้าร่วม และมีจานวน
บาตรวันพระสวนะ รับผิดชอบมากขึ้น
สวนะ
งาน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
โครงการจัดงาน
- เพื่อให้คณะผู้บริหารและ - คณะผู้บริหาร,
30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ - ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
กอง
วันท้องถิ่นไทย
พนักงานตลอดจนประชาชน พนักงาน,
ของ
พนักงาน ประชาชน
การศึกษา
ได้นาคุณธรรม จริยธรรม
พนักงานจ้าง
ผู้เข้าร่วม ได้สืบสานประเพณี
มาใช้ในการดารงชีวิต.
งาน
เพิ่มมากขึ้น
โครงการบวชชี
- เพื่อให้คณะผู้บริหาร,
- คณะผู้บริหาร,
50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ -ร้อยละ 80 เด็ก,
กอง
พราหมณ์
พนักงานตลอดจนประชาชน พนักงาน,
ของ
เยาวชน,ประชาชน
การศึกษา
ได้นาคุณธรรมจริยธรรมมา พนักงานจ้าง
ผู้เข้าร่วม ได้สืบสานประเพณีไทย
ใช้ในการดารงชีวิต
งาน
เพิ่มมากขึ้น
๑๒๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการธรรมะ
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก, เยาวชน ,
80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
สัญจรช่วงเทศกาล ประชาชน ปลูกจิตสานึกที่ดี ประชาชน ในเขต
ผู้เข้าร่วม
เยาวชนและประชาชน การศึกษา
เข้าพรรษา
เทศบาล
งาน
มีจิตสานึกที่ดีขึ้น
10 จัดงานพิธีแห่น้า
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
สรงพระราชทาน ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชนใน
ผู้เข้าร่วม
เยาวชน และประชาชน การศึกษา
ไทยสืบทอดต่อไป
เขตเทศบาล
งาน
ได้สืบสานประเพณีไทย
เพิ่มมากขึ้น
11 จัดงานประเพณีแห่ - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน
600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
เทียนเข้าพรรษา
ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชนใน
ผู้เข้าร่วม
เยาวชน และประชาชน การศึกษา
ไทยสืบทอดต่อไป
เขตเทศบาล
งาน
ได้สืบสานประเพณีไทย
เพิ่มมากขึ้น
12 จัดงานประเพณี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน
940,000 940,000 940,000 940,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
แข่งเรือยาว
ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชนใน
ผู้เข้าร่วม
เยาวชน และประชาชน การศึกษา
ไทยสืบทอดต่อไป
เขตเทศบาล
งาน
ได้สืบสานประเพณีไทย
เพิ่มมากขึ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น
๑๒๖

ที่
13

14

15
16

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานประเพณี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน และ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน
ไหลเรือไฟโบราณ ประชาชน อนุรักษ์
ประชาชนในเขต
ผู้เข้าร่วม
และประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีไทยสืบทอดต่อไป เทศบาล
งาน
ประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มรายได้ในท้องถิ่น
จัดงานประเพณี
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
- เด็ก เยาวชน และ 945,000 945,000 945,000 945,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80
ลอยกระทง
และประชาชน
ประชาชนในเขต
ผู้เข้าร่วม
1.เด็ก เยาวชน และ
อนุรักษ์ประเพณีไทย
เทศบาล
งาน
ประชาชนได้สืบสาน
สืบทอดต่อไป
ประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิม่ รายได้ในท้องถิ่น
จัดงานราลึก
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน และ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน
วันพระธาตุพนมล้ม ประชาชน อนุรักษ์
ประชาชนในเขต
ผู้เข้าร่วม
และประชาชนได้สืบสาน
ประเพณีไทยสืบทอดต่อไป เทศบาล
งาน
ประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
แข่งขันกีฬาเชื่อม - เพื่อให้เด็กและเยาวชน - เด็ก เยาวชน และ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ - ร้อยละ 80 เด็ก,เยาวชน
สัมพันธ์ชุมชน
ประชาชนมีสุขภาพ
ประชาชนในเขต
ผู้เข้าร่วม
และประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
เทศบาล
งาน
แข็งแรง
๑๒๗

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ที่
17

18
19
20

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดงานพิธีราบูชา - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละของ
1.ร้อยละ 80 เด็ก
กอง
พระธาตุพนม
ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชน
ผู้เข้าร่วมงาน เยาวชน และประชาชนได้ การศึกษา
ไทยสืบทอดต่อไป
ในเขตเทศบาล
สืบสานประเพณีไทยเพิ่ม
มากขึ้น
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิม่ รายได้ในท้องถิ่น
จัดงานประเพณี - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ
- ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน
กอง
บุญมหาชาติ
ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชน
ผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนได้สืบสาน
การศึกษา
ไทยสืบทอดต่อไป
ในเขตเทศบาล
ประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
โครงการแต่งกาย - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
- ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน
กอง
สุภาพ กราบไหว้ ประชาชน อนุรักษ์ประเพณี และประชาชน
ผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนได้สืบสาน
การศึกษา
พระธาตุพนม
ไทยสืบทอดต่อไป
ในเขตเทศบาล
ประเพณีไทยเพิม่ มากขึ้น
จัดงานรัฐพิธีและ - เพื่อดารงสืบสานงานรัฐพิธี -เด็ก เยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
- ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน
กอง
วันสาคัญชาติ
และวันสาคัญชาติ,มีความ ประชาชน ใน
ผู้เข้าร่วมงาน ประชาชน ได้สืบสานงาน การศึกษา
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เขตเทศบาล
สาคัญชาติเพิ่มมากขึ้น
๑๒๘

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

21 ค่าใช้จ่ายการจัด
งานการแข่งขัน
กีฬาสร้างความ
ปรองดอง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัด
งานการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความปรองดองและเชื่อม
สัมพันธ์ในชุมชน

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้เด็ก,เยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000
ประชาชนในพื้นที่มี
ความสามัคคี,ได้ออก
กาลังกายมีสุขภาพที่
แข็งแรง และห่างไกล
จากยาเสพติด

๑๒๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ -เด็ก,เยาวชน ประชาชน
ของ
ในเขตพื้นที่ มีสุขภาพ
ผู้เข้าร่วม แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
งาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

ที่
1

2

3

4

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และการพัฒนาการค้าผ่านแดน
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
5.1 แผนงานการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดทาศูนย์ข้อมูล -เพื่อก่อตั้งศูนย์ข้อมูล
-เป็นศูนย์ข้อมูล
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน
-ท้องถิ่นมีศูนย์
กองสวัสดิการฯ
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและ
ประสานงาน
แห่ง
ประสานงานและ
และเครือข่าย
เครือข่าย
เศรษฐกิจชุมชน
แหล่งข้อมูลด้าน
และเครือข่าย
อาชีพและแรงงาน
จัดการอบรมและ -ส่งเสริมศักยภาพของ
-ผู้ประกอบการใน
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน
-ผู้ประกอบการมี กองสวัสดิการฯ
ศึกษาดูงานของ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ท้องถิ่น
ผู้ประกอบ ศักยภาพในทาง
ผู้ประกอบการใน
การ
ธุรกิจในชุมชน
ท้องถิ่น
โครงการกองทุน -เพื่อเป็นการส่งเสริมการ -ประชาชนในชุมชน 50,000
จานวนคน -ประชาชนมี
กองสวัสดิการฯ
สวัสดิการชุมชน ออมเงินของประชาชน
สวัสดิการและมี
ม.2 ต.ธาตุพนม
ชีวิตความเป็นอยู่ที่
เหนือ
ดีขึ้น
โครงการ
-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน -เกษตรกรในเขต
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวน
-มีที่ดินไว้สาหรับ กองสวัสดิการฯ
ขยายพันธุ์พืช
ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เทศบาล
ของ
ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน และสิง่ แวดล้อม
เกษตรกร
๑๓๐

ที่
1

2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และการพัฒนาการค้าผ่านแดน
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
5.2 แผนงานการพัฒนาฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจาหน่าย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ -เพื่อพัฒนารูปแบบ
-เพิ่มยอดจาหน่าย
30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนา
-สินค้ามีการพัฒนา กองสวัสดิการฯ
สินค้าจากชุมชน สินค้าสามารถแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์
ในตลาดได้
ชุมชน
และเพิม่
ยอดการ
จาหน่าย
การอบรม
-เพื่ออบรมการแพทย์ -ประชาชนที่สนใจ
50,000 50,000 50,000 50,000 การเข้ารับ -ประชาชนมีการ
กองสวัสดิการฯ
การแพทย์
แผนไทยแก่ประชาชน
การรักษา พึ่งพาตนเองในการ
แผนไทย
ด้วยแพทย์ ดูแลสุขภาพ
แผนไทย

๑๓๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6.1 แผนงานการพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการตลาด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ -เพื่อพัฒนารูปแบบ -เพิ่มยอดจาหน่าย
100,000
สินค้า OTOP
สินค้าสามารถแข่งขัน ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าจาก
และส่งเสริม
ในตลาดได้
ชุมชนไม่น้อยกว่า
การตลาด
2 กลุ่มอาชีพ

๑๓๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์
สินค้าที่แปลก
ใหม่และดึงดูด
ความสนใจ
และการเพิ่ม
ยอดจาหน่าย

-ผลิตภัณฑ์สินค้า
มีการพัฒนา
รูปแบบเป็นที่
ต้องการของตลาด

กอง
สวัสดิการฯ

ที่
1

2

3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6.2 แผนงานการพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและการให้บริการครบวงจร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการดูแลรักษา -เพื่อเฝ้าระวังรักษาความ -บริเวณตลาดจุด
20,000
ความปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิตและ
ผ่อนปรนไทยลาว
บริเวณตลาดจุด
ทรัพย์สินบริเวณตลาดจุด
ผ่อนปรน
ผ่อนปรน
โครงการปรับปรุง
ห้องน้า-ห้องส้วม
สาธารณะ
จุดผ่อนปรนตลาด
ชายแดนไทย-ลาว
ปรับปรุงซ่อมแซม
โป๊ะท่าเทียบเรือ

-เพื่อให้มหี ้องน้า-ห้องส้วม -ห้องน้าบริเวณ
ที่ได้มาตรฐานสาหรับ
ตลาดจุดผ่อนปรน
บริการประชาชน
จานวน 1 แห่ง

500,000

-

-

-

-เพื่ออานวยความสะดวก -โป๊ะท่าเทียบเรือ
และเพือ่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2,000,000

-

-

-

๑๓๓

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
จานวน
แห่ง

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนที่มาใช้บริการ สานักปลัดฯ
ตลาดจุดผ่อนปรนทั้งคน
ไทยและสปป.ลาว มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
-ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
สะดวก ปลอดภัยใน
ระบบสุขาของเทศบาลฯ

อานวย
-ประชาชนได้รับความ
ความ
สะดวกปลอดภัย
สะดวก
และความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน
6.2 แผนงานการพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและการให้บริการครบวงจร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
4 ปรับปรุงทางขึ้น-ลง
-เพื่ออานวยความสะดวก -ทางขึ้น-ลงตลาด 1,000,000
ทางขึ้นลง
บริเวณตลาดจุดผ่อน ในการขึ้น-ลง
จุดผ่อนปรน
สัญจรไปมา
ปรน
ตลาดจุดผ่อนปรน
สะดวก
5 โครงการจัดให้มสี ิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ (ทาง
ลาด ป้าย สัญลักษณ์
ลานจอดรถ)

-เพื่อให้บริการแก่ผพู้ ิการ
ให้ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
ดารงชีวิตประจาวัน

-ให้บริการ
ประชาชนสัปดาห์
ละ 2 วัน
(วันจันทร์-วัน
พฤหัสบดี)

-

50,000

๑๓๔

-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนที่มาใช้
กองช่าง
บริการบริเวณตลาด
จุดผ่อนปรนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
คนพิการได้รับ -ผู้พิการและ
กอง
ความสะดวก ผู้รบั บริการได้รับ
สวัสดิการฯ
สบายในชีวิต ความสะดวกเพิ่ม
ประจา
มากขึ้น
วันมากขึ้น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาและ
-เพื่ออุดหนุนการ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
35,000 35,000 35,000 35,000
เกิดความ
เพิ่มประสิทธิภาพการ ดาเนินงานศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อการจ้างของ
โปร่งใส
ดาเนินงานศูนย์ข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อการ องค์กรปกครองส่วน
ข่าวสารการจัดซื้อหรือ จ้างขององค์กรปกครอง ท้องถิ่นระดับอาเภอ
จัดจ้าง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
2 โครงการปฏิบัตกิ าร
- เพื่ออุดหนุนการดาเนิน - อุดหนุน อาเภอ
30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนและ
ต่อสู้เพือ่ เอาชนะยา
โครงการต่อสูเ้ พื่อ
ธาตุพนม
ประชาชน
เสพติดแบบบูรณาการ เอาชนะยาเสพติดแบบ
ห่างไกลยา
บูรณาการ
เสพติดเพิ่ม
มากขึ้น
รวม
2 โครงการ
65,000 65,000 65,000 65,000
๑๓๕

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-การดาเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลฯ เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดฯ

- การดาเนินงาน
โครงการเอาชนะยา
เสพติดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดฯ

-

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความมั่นคงชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
2.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนางาน -เพื่อดาเนินการงาน
-สนับสนุนชุมชนใน 210,000
210,000 210,000 210,000 จานวน
-ชุมชนมีศักยภาพ
กอง
สาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน เขตเทศบาลฯ
ชุมชน
และสามารถ
สาธารณสุข
มูลฐาน
โรค การรักษาพยาบาล ดาเนินการส่งเสริม
พึ่งตนเองในการ
ฯ
(เงินอาสาสมัคร
การฟื้นฟูสุขภาพและ ป้องกันโรคให้
จัดการด้านสุขภาพ
สาธารณสุข)
ด้านสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีสุขภาพที่
-การดาเนินงานศูนย์สุข ดี จานวน 14 ชุมชน
มูลฐาน
2 โครงการวัน
-เพื่อยกย่องเชิดชู
-อสม. และเจ้าหน้าที่ 40,000
40,000
40,000 40,000 จานวนคน -อสม.และ
กอง
อสม. แห่งชาติ
เกียรติ อสม.
ที่เกี่ยวข้อง จานวน
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
-เพื่อจัดกิจกรรมวัน
164 คน จานวน
มีขวัญและกาลังใจ
ฯ
อสม. แห่งชาติ
1 ครั้ง
ในการทางานเพื่อ
ส่วนรวม
3 โครงการศูนย์เฉลิม -เพื่ออุดหนุนการ
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ใน
20,000
20,000
20,000 20,000
กลุ่มผู้ป่วย -ผู้ป่วยเอดส์และผู้
กอง
พระเกียรติช่วยเหลือ ดาเนินงานศูนย์เฉลิม เขตเทศบาลฯ
เอดส์มี
ติดเชื้อHIV ได้รับ
สาธารณสุข
ผู้ป่วยเอดส์และผูป้ ่วย พระเกียรติฯ
สุขภาพที่ดี การดูแลรักษาอย่าง
ฯ
ติดเชื้อ HIV
ขึ้น
ถูกวิธี
รวม
3 โครงการ
270,000 270,000 270,000 270,000
๑๓๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ที่
1

รวม

โครงการ
จัดทาเรือไฟเข้า
ประกวด
ที่จังหวัด
นครพนม
1 โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วนร่วมใน ประชาชนในเขต
การสืบสานงานประเพณี เทศบาล
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 เกิด
ภาพลักษณ์
ที่ดีงามแก่
ท้องถิ่น
50,000

50,000

๑๓๗

50,000

50,000

-

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ร้อยละ 80 เด็ก
เยาวชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการสืบ
สานการทาบุญ
ประเพณี
-

กอง
การศึกษา

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลธาตุพนม

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
1.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. ขยายผิวจราจร
และปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร คสล. พร้อม
รางระบายน้า
ซอยประชาบูรณะ
หมู่ที่ 11
ต. ธาตุพนม

-เพื่อให้มผี ิวจราจร
ที่ดี สะดวกแก่การ
สัญจรไปมา
-เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
3,150,000
-

-ขยายผิวจราจร คสล.
และปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน โดยมีพืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,070 ตร.ม. หนา
0.15 ม. พร้อมราง
ระบายน้า คสล. กว้าง
0.50 ม. ลึกโดยเฉลี่ย
0.70 ม. ยาวไม่น้อยกว่า
170.00 ม.
3,150,000

๑๓๘

-

-

-

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จ้านวนเมตร -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
- แก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลธาตุพนม

แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
3.1 แผนงานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่
1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างขยาย -พัฒนาขยายถนน
ผิวจราจรริมโขง ริมโขงเพื่อรองรับ
การขยายชุมชน
เมือง นักท่องเที่ยว
และการลงทุน

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างขยายผิวจราจร
บริเวณถนนริมโขงความ
ยาวโดยเฉลี่ย 444 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
619.40 ตร.ม. พร้อม
รางระบายน้้า คสล.
กว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึก
โดยเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว
444 ม. รวมบ่อพัก
-

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
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ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จ้านวน -เพื่อให้ประชาชน
ถนน ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
- แก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขัง
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

1

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความ
สานักงาน คล่องตัวในการทางาน

2

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

3

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ มีตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการจัดเก็บ -ตู้เอกสาร 3 บาน ไม้หลิว
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือ
จานวน 1 หลัง
เครื่องใช้ต่าง ๆ
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความ
-โต๊ะทางานหน้ากระจก
สานักงาน คล่องตัวในการทางาน
จานวน 1 ชุด

4

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

5

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

6

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

-เก้าอี้ล้อหมุนปรับเอนเท้า
หมุนไม้จริง จานวน 1 ตัว

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,500
-

หน่วยงาน
ปี2564 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
สานัก
ปลัดฯ

8,500

-

-

-

สานัก
ปลัดฯ

-

18,000

-

-

สานัก
ปลัดฯ

ครุภัณฑ์ มีตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการจัดเก็บ -ตู้เก็บเอกสาร ไม้หลิว
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือ
จานวน 1 หลัง
เครื่องใช้ต่าง ๆ
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความ
-ตู้กระจก สีโอ๊ก
สานักงาน คล่องตัวในการทางาน
จานวน 1 หลัง

-

11,000

-

-

สานัก
ปลัดฯ

-

11,000

-

-

สานัก
ปลัดฯ

ครุภัณฑ์ มีตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้ในการจัดเก็บ -ตู้เก็บเอกสาร ไม้หลิว
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือ
จานวน 1 หลัง
เครื่องใช้ต่าง ๆ

-

15,000

-

-

สานัก
ปลัดฯ
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
หมวด

ประเภท

ที่

แผนงาน

7

บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

8

บริหารงาน
ทั่วไป

9

บริหารงาน
ทั่วไป

10 บริหารงาน
ทั่วไป
11 บริหารงาน
ทั่วไป

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

หน่วยงาน
ปี2564 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
สานัก
ปลัดฯ

-โซฟาเหล็กหนังสีครีมผ้าดี
จานวน 1 ชุด

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

มีชุดโซฟารับแขกไว้สาหรับ
บริการแขกและประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความ
คล่องตัวในการทางาน

-โต๊ะทางานไม้หลิว
จานวน 1 ตัว

-

-

9,000

-

สานัก
ปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิดความ
คล่องตัวในการทางาน

-เก้าอี้ผบู้ ริหารระดับ 7-9
จานวน 1 ตัว

-

9,500

-

-

สานัก
ปลัดฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพื่อให้ระบบการติดต่อสื่อสาร
และวิทยุ
ของทางราชการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอในการ
และวิทยุ
ทางานในอาคารสานักงาน

-จัดซื้อวิทยุสอื่ สารแม่ข่าย
จานวน 2 เครื่อง

-

-

100,000

-

สานัก
ปลัดฯ

500,000

-

-

-

สานัก
ปลัดฯ

-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
จานวน 1 หม้อ
(ขนาด 315 KVA)
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

12 บริหารงาน
ทั่วไป
13 บริหารงาน
ทั่วไป
14 การรักษา
ความสงบ
ภายใน
15 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีรถตู้ไว้ใช้ในการ
บริหารราชการและบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มเี ครื่องปั๊มน้าไว้ใช้
ในสานักงาน
-สารองน้าไว้ใช้กรณี
น้าประปาไม่ไหล
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิด
คอมพิวเตอร์ ความคล่องตัวในการ
ทางาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
-เพื่ออานวยความสะดวก
ไฟฟ้าและ ในการจัดการประชุม มี
วิทยุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ครบครัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-จัดซื้อรถตู้อเนกประสงค์
จานวน 1 คัน

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

-จัดซื้อเครือ่ งปั๊มน้าซับเมอร์ส ขนาด 20,000
2นิ้วx 2 นิ้ว 2 แรงม้า ความเร็วรอบ
2,950 - 3,000 รอบ ต่อนาที
220 โวลต์ จานวน 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Mutifunction
19,000
ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

- เครื่องเสียงห้องประชุมสานักงาน 1 50,000
เครื่อง

-

-
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ปี2564
(บาท)
-

สานัก
ปลัดฯ
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ
สานัก
ปลัดฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

16 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

-เพื่ออานวยความสะดวก
ในการจัดการประชุม มี
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ครบครัน

บริหารงาน
17 ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
-เพื่อส่งเสริมการ
ยานพาหนะ ท่องเทีย่ ว
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-เครื่องเสียงสาหรับติดตั้งห้อง
ประชุมสภาฯ ประกอบด้วย 1
แอมคอนโทรล 50 A มีสาย
70-100 W.
2. ตู้ลาโพง 4 ตู้
3. ไมค์ประธาน 1 ตัว
4. ไมล์ร่วมประชุม 24 ตัว
5. ตู้แลค
6. ซีดี 1 เครื่อง
7. สายไฟลาโพง
8. ขาเหล็กติดลาโพง
-รถท่องเที่ยว (รถราง)
จานวน 1 คัน
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แบบ ผ.08

ปี 2561
(บาท)
100,000

-

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

ปี2564
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดฯ

สานัก
ปลัดฯ

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

บริหารงาน
18 ทั่วไป
19 บริหารงาน
ทั่วไป
20 บริหารงาน
ทั่วไป
21 อุตสาหกรรม
และการโยธา
22 อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
-เพื่อมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้งาน
รองรับการประชุมต่างๆ
-เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้
บุคลำกรปฏิบัตหิ น้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกิด
ความคล่องตัวในการทางาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
-เพื่อให้มรี ถบรรทุกน้ำใช้ใน
ยานพาหนะ กำรรดน้ำต้นไม้และบริกำร
และขนส่ง ทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
-เพื่อให้มเี ครื่องยนต์ดีเซล
ยานพาหนะ สำหรับรถดรัมเปอร์
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- ชุดโต๊ะไม้จริง จานวน
10 ตัว เก้าอี้จานวน 50 ตัว
-เพื่อจัดซือ้ รถจักรยำนยนต์
จำนวน 1 คัน

แบบ ผ.08

ปี 2561
(บาท)
100,000
44,000

งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานัก
ปลัดฯ
กองคลัง

-เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน
1 เครื่อง

22,000

-

-

-

กองคลัง

-จัดซื้อรถน้ำขนำดเล็ก 2,0003,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

-

700,000

-

-

กองช่าง

-เครื่องยนต์ดีเซลขนำดไม่ต่ำ
กว่ำ 10 แรงม้ำ จำนวน 1
เครื่อง

-

65,000

-
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-

กองช่าง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

23 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพื่อนำมำติดตั้งบริเวณถนน
และวิทยุ
พนมพนำรักษ์

24 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

25 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

26 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

27 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

-หลอดโซเดียม ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 250 วัตต์ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 117 โคม
-เพื่อนำมำเตรียมไว้สำหรับ ใช้ -เต็นท์ จำนวน 10 หลัง
ในกำรจัดงำนต่ำงๆ
-เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน -เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ภำยในสวนฯ และเขตพื้นที่ จานวน 4 เครื่อง
รับผิดชอบ
-เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน -เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อเข็น
ภำยในสวนฯ และเขตพื้นที่ จานวน 2 เครื่อง
รับผิดชอบ
มีตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร -ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ขนาด
และอุปกรณ์เครื่องมือ
6 ฟุตจานวน 1 ตู้
เครื่องใช้ในสานักงาน
145

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

ปี2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

250,000

-

-

-

กองช่าง

38,000

-

-

-

กองช่าง

24,000

-

-

-

กองช่าง

6,500

-

-

-

กองช่าง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

28 อุตสาหกรรม
และการโยธา
29 อุตสาหกรรม
และการโยธา
30 อุตสาหกรรม
และการโยธา
31 อุตสาหกรรม
และการโยธา
32 อุตสาหกรรม
และการโยธา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ มีตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร
สานักงาน และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
ก่อสร้าง ด้ำนช่ำง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
ก่อสร้าง ด้ำนช่ำง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
ก่อสร้าง ด้ำนช่ำง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
ก่อสร้าง ด้ำนช่ำง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-ตู้ไม้หลิว จานวน 2 ตู้
-เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จานวน 2 เครื่อง
-เครื่องเจาะคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครือ่ งมือทดสอบ
จานวน 1 ชุด
-รอกแม่แรง ขนาด 5 ตัน
จานวน 1 ชุด
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แบบ ผ.08

ปี 2561
(บาท)
13,000

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
-

ปี2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

10,000

-

-

-

กองช่าง

20,000

-

-

-

กองช่าง

-

500,000

-

-

กองช่าง

15,000

-

-

-

กองช่าง

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

33 อุตสาหกรรม
และการโยธา
34 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

-เพื่อนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำง
-เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
ที่จาเป็นสาหรับปฏิบัตงิ าน
ในสานักงาน

เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง
-เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,500 บาท

50,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

35 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

-ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
จานวน 1 ตู้

6,500

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

36 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน

-ตู้เก็บเอกสาร จานวน
3 หลัง ๆ ละ 10,000 บาท

30,000

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

37 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ

-มีตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร
และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
-มีตู้เหล็กสาหรับเก็บเอกสาร
และอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในสานักงาน
-เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งขูดขนสุกร

-

-

-

กอง
สาธารณสุข

-เครื่องขูดขนสุกร จานวน 1 เครื่อง 2,100,000
ขนาด 30 ตัว/ชั่วโมง โครงสร้างทา
จากเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ ไฟขนาด
380 v 50 Hz 3 เฟส ฯลฯ
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

38 บริหารงาน
ทั่วไป
39 บริหารงาน
ทั่วไป
40 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีตู้เหล็กสาหรับเก็บ
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีตู้เหล็กสาหรับเก็บ
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีตู้เหล็กสาหรับเก็บ
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
ขนาด 6 ฟุตจานวน 1 ตู้

ปี 2561
(บาท)
6,500

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
-

ปี2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
วิชาการฯ

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
ขนาด 3 ฟุตจานวน 1 ตู้

2,000

-

-

-

กอง
วิชาการฯ

-ตู้ไม้แบบ 2 ประตู (ไม้สกั )

6,000

-

-

-

กอง
วิชาการฯ
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บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลธาตุพนม
ที่

แผนงาน

41 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ปี 2561
(บาท)
10,000

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563
(บาท)
(บาท)
-

ปี2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
วิชาการฯ

-ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 หลัง
ๆ ละ 10,000 บาท

42 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีตู้เหล็กสาหรับเก็บ
สานักงาน เอกสารและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีโต๊ะ,เก้าอีส้ าหรับ
สานักงาน ปฏิบัติงาน

-โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด4 ฟุต

4,500

-

-

-

กอง
วิชาการฯ

43 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -มีโต๊ะ,เก้าอีส้ าหรับ
สานักงาน ปฏิบัติงาน

-เก้าอี้ทางานล้อหมุนปรับระดับ

1,500

-

-

-

กอง
วิชาการฯ
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมิลผล
1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองวิชาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
สานักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน
กองช่าง
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาการค้าผ่านแดน
สานักปลัดฯ กองสวัสดิการสังคม
วิธีการบริหารจัดการ
เป็นการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานและบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างสานัก/กองเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
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2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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2.1.1. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบลลักษณะภูมิ
ประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของแหล่งน้าลักษณะของไม้/ป่าไม้
ฯลฯด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและช่วงอายุและจานวนประชากรฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุข
อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคมขนส่งการไฟฟ้าการประปา
โทรศัพท์ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการประมงการปศุสัตว์การบริการ
การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเช่นการนับถือศาสนาประเพณีและงาน
ประจ้าปีภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่นสินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้าป่าไม้ภูเขาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูลจปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบวิธีการและการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
สภาวการณ์
และศักยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม

20
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

15
(2)

(1)

คะแนน
ที่ได้
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2 .การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ
(ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษาสาธารณสุขความ
ยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเทคโนโลยีจารีตประเพณีวฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปเป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพืน้ ที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิคSWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)WWeakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มีการ
นาเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 เช่นสรุป
สถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560เช่น
ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ Thailand 4.0

คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม

(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

(2)

(1)
65
(10)

(10)

(10)
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3. ยุทธศาสตร์(ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

3.10 ผลผลิต/
โครงการ

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริงที่จะน้าไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตกาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นต้นเพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)
(5)
(5)
(5)

(5)

(5)

100
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2.2 . แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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2.2.1. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

2. การ
ประเมินผลการ
นาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ
3. การ
ประเมินผลการ
นาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

4 .แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้าเอา
เทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุ
ครุภัณฑ์การดาเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

10

10

10

10
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
ชื่อโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
5.2 กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ เหตุผลวิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
5.3 เป้าหมาย
สามารถระบุจา้ นวนเท่าไรกลุม่ เป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุม่ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
พื้นที่ดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่
โครงการ) มีความ
ไหนเริม่ ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
ชัดเจนนาไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
5..4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
สอดคล้องกับแผน
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้
20 ปี
เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
5.5 เป้าหมาย
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
(ผลผลิต
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ของโครงการ )
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
มีความสอดคล้อง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนว
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสูร่ ายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
แห่งชาติ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5 .6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้
สอดคล้องกับ
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2)
Thailand 4.0
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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ประเด็นการ
พิจารณา
5. โครงการพัฒนา
(ต่อ) 5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
หรือการเสริมสร้าง เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่
ให้ประเทศชาติมั่นคง จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
หลักประชารัฐ
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสมหรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ

(5)

5 . 1 1 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้เช่นการกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละการกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทเี่ กิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ ได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้(3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

(5)

100
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณาซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆจาก
3.1.1 ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model ของKaplan&
Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผลหรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
3.1.5 ผลกระทบ (Impact)
-------------------------

