
 
 
 
 

 
แผนการด าเนินงาน  
งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ประจ าปี

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

 เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
                               โทร.   0-4254-1304   ต่อ   104  
                               โทรสาร.  0-4254-1304  ตอ่   211 

 
 

 



d o a o . 04 . I
rEa{ uarunr:d'rriiuqrurilnuladlua0lrlr{u}l rJ:vrfrtruJ$il1il 1r.6. babb

ryrFru'rae{1uao'rqflusr tdsirrfiun'r:fi'nr{rul.runr:r{rrfiulruryrnulae{luafilsrnuxrt -,i'-'---

m1ltturitJUn:uyr:?{rrJi4rrrlflu 'jrdrunr:{'nr{ruarun'erur,uorordn:tjnn:orriruvio.:Au fl.fi. bddd
l4ll?Fl d {a uu ufflsufiilrm'u ariud b fl.fi. bddc( {o ru *asariud ar ?r.n. bdbo t4u'1o d
{a bu,brl rairrie,uiouu6")

{'Jus&-
a{uTvn"rfitJ1Lil0:uvl:'lu [nuyt?nu

d:snln su iud Lcd rfraufiu?1nil fl.fl. bdbo

u1ufl ryrfl uuniof ruaorqnuu



 
ค าน า 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  หมวด  5  ข้อ  26  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559  ข้อ  12  และฉบับที่  3                       
พ.ศ. 2561  หมวด  5  ข้อ  26,27   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณนั้น  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 โดย
แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารและควบคุมการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
  เทศบาลต าบลธาตุพนม  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
โดยรวบรวมข้อมูลจาก  ส านัก/กอง  ที่ด าเนินงาน  โครงการ /งบประมาณ/กิจกรรม  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลธาตุพนม รูปแบบการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามระเบียบฯ   ท าให้ง่ายและสะดวกในการประสานแผน ตลอดจนการตรวจสอบติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 
 
 
 

เทศบาลต าบลธาตุพนม                 
     ธันวาคม   2561 
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  1 
 
 

บทน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2559  ข้อ  12  และฉบับที่  3  พ.ศ. 2561  ให้เป็นปัจจุบัน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5  มาตรา  16  และมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติ  ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แสดงถึงรายละเอียดของแผน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ  ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
   

ความส าคัญของแผนการด าเนินงาน 
  เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  แผนการงานด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/งบประมาณ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีที่มาจาก 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่มีงบประมาณ  
(ถ้ามี) 
  3. โครงการ/งบประมาณ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. โครงการ/งบประมาณ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานงานการด าเนินงานในพื้นที ่
 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  มีดังนี้ 
  1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
  2.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น 
  3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ                
มากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อน   มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
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  4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                             
มีประสิทธิภาพ 
  5.  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ด าเนินการ 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้   ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
  ระยะเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  ให้การด าเนินงานมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2.  ได้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/งบประมาณ  และกิจกรรมการพัฒนาที่
จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  3.  เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
  4.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  5.  เป็นประโยชน์และสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/งบประมาณและกิจกรรม 
 

                                 บัญชีโครงการ/งบประมาณ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

๒๐ ๑๘.๕๑ 5,030,000       ๑๖.๗๑

 -  -  -  -

๓๑ ๒๘.๗๐ 19,109,200     ๖๓.๘๓

๕ ๔.๖๒ 198,600          ๐.๖๖

๔ ๓.๗๐ 647,200          ๒.๖๑

 -  -  -  -

๒.๒ แผนงานการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส านักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดระเบียบชมุชน

3.1 แผนงานการพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ
กองช่าง

3.2 แผนงานการพัฒนาผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน  -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมอืงให้น่าอยู่

2.1  แผนงานการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่

 -

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่แีละ ประสิทธิภาพ
การบริการชมุชน ส านักปลัดฯ,กองคลัง,กองช่าง

,วิชาการฯ

ส านักปลัดฯ,กองช่าง,        
กองสาธรณสุขฯ,
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร/์แผนงานการพัฒนา

หน่วยด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.256๒

เทศบาลต าบลธาตพุนม

1.1  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี่

๑.๒  แผนงานการพัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบริการ



จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทัง้หมด

ยุทธศาสตร/์แผนงานการพัฒนา

หน่วยด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.256๒

เทศบาลต าบลธาตพุนม

๒๘ ๒๕.๙๒ 2,999,780       ๑๐.๐๒

๑๙ ๑๗.๕๙ 1,959,000       ๖.๕๔

๑ ๐.๙๒ 20,000            ๐.๐๖

 -  -  -  -

 -  -  -  -

 -  -  -  -

๑๐๘ ๑๐๐ 29,936,780     ๑๐๐

 -

 -

 -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน

6.1 แผนงานการพัฒนาสินค้า OTOP  และส่งเสริมการตลาด

6.2 แผนงานการพัฒนาจุดผ่อนปรนให้ได้มาตรฐานและการให้บริการ
ครบวงจร

รวม

 -

5.2  แผนงานการพัฒนาการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สินค้าเพือ่การจ าหน่าย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

๔.๑ แผนงานการพัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ

๔.๒ แผนงานการพัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น


๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็

๕.๑ แผนงานการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองสวัสดิการฯ
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.
ส.ค

.
ก.ย

.

๑ โครงการอบรมสัมมนาเพือ่
พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในอบรมสัมมนา
เพือ่พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

100,000    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๒ โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองด้าน
งานเทศกิจ

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ด้านงานเทศกิจ

540,000    ชุมชนในเขต
เทศบาลทัง้ ๑๔ 

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

๓ โครงการสนับสนุนจัด
ระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัด
ระเบียบสังคม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การตรวจสารยาเสพติด ส่ือการ
เรียนรู้

3,000         ชุมชนในเขต
เทศบาลทัง้ ๑๔ 

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.256๒

เทศบาลต าบลธาตพุนม

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่แีละประสิทธิภาพการบริการชมุชน
1.1  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

๑
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.
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หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

๔ โครงการเฝ้าระวังยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน

เพือ่เฝ้าระวังการลอบน าเข้ายา
เสพติด

1,000         ชุมชนในเขต
เทศบาลทัง้ ๑๔ 

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

๕ ค่าด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

เพือ่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

5,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๖ ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารส านักงาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาความสะอาดส านักงาน
และบริเวณโดยรอบ

546,000    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๗ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

1,300,000  เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๘ โครงการฝึกดับเพลิงเบือ้งต้น เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
รู้จักวิธีป้องกันและใช้เคร่ืองมือ
ดับเพลิง

1,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๙ โครงการปรับปรุง อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ธาตุพนม

เพือ่ปรับปรุงและต่อเติมสถานที่
ท างานให้ทันสมัยและรองรับผู้
ทีม่าติดต่อราชการ

50,000      ส านักงาน
เทศบาลต าบล

ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๒
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หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

๑๐ โครงการจ้างเหมาบริการ
ป้องกันและเฝ้าระวังสา
ธารณภัยในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล

เพือ่จ้างเหมาบริการป้องกันและ
เฝ้าระวังสาธารณภัยในเขตพืน้ที่
เทศบาล เช่น ป้องกันเหตุไฟไหม้
สาธารณอื่นๆ

378,000    ชุมชนในเขต
เทศบาลทัง้ ๑๔ 

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

๑๑ ค่าจ้างเหมาโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ

เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน

873,600    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองคลัง

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ท่าเทียบเรือท่าข้าม

เพือ่ปรับปรุงท่าเทียบเรือให้มี
ความสะดวกสบาย

50,000      ท่าเทียบเรือ กองคลัง

๑๓ โครงการปรับปรุงServer
และถ่ายโอนข้อมูลระบบ
แผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน

350,000    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองคลัง

๑๔ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ดูแลสวนสาธารณสุขศรีโคต
บูรและพืน้ทีส่าธารณะฯ

เพือ่จ้างเหมาปรับปรุงดูแลสวนสา
ธารณศรีโคตบูรและพืน้ทีส่าธารณะ

163,800    สวนศรีโคตบูร กองช่าง

๓
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หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

๑๕ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง
ดูแลงานสาธารณูปโภค 
ภายในเขตเทศบาล

เพือ่จ้างเหมาดูแลสาธารณูปโภค 
ภายในเขตเทศบาลฯ

600,600    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองช่าง

๑๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา

เพือ่เป็นการค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดสอบเขต
ทีดิ่น

5,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองวิชาการ

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงข่ายเว็บไซด์ Internet

เพือ่จัดท าเว็ปไซด์Internet 5,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองวิชาการ

๑๘ โครงการจัดท ารายงาน
กิจการของเทศบาล

เพือ่เผยแพร่ข่าวสารของทาง
ราชการ

10,000      เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองวิชาการ

๑๙ โครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืน้ฐาน

1,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองวิชาการ

๒๐ ค่าเช่าทีร่าชพัสดุ เพือ่เป็นค่าเช่าทีร่าชพัสดุโรงฆา่สัตว์ 20,000      โรงฆา่สัคว์ กอง
สาธารณสุขฯ

๔
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๑ โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่-สงกรานต์

เพือ่ใช้ในการรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม-่
สงกรานต์

1,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๒ โครงการเทศบาลสีขาว เพือ่ป้องกันปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในส านักงานเทศบาล
ต าบลธาตุพนม

1,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ

เพือ่จัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฏหมายทีใ่ช้ส าหรับ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละศึกษาดู
งานนอกสถานที่

1,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนมและ

พืน้ทีศึ่กษาดูงาน

ส านักปลัดฯ

๔ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุทีม่ี
สิทธิได้รับเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

11,500,000  เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนารคุณภาพชวีิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมอืงให้น่าอยู่
๒.๑ แผนงานการพัฒนาประชากรให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๕
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๕ เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้พิการทีม่ีสิทธิ
ได้รับเบีย้ยังชีพผู้พิการ

2,780,000    เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๖ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้ป่วยเอดส์มี
สิทธิได้รับเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

90,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

ส านักปลัดฯ

๗ โครงการจ้างเหมาเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเอกสาร ฯ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
เอกสาร

327,600       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองช่าง

๘ โครงการวัน อสม. 
แห่งชาติ

เพือ่ยกย่องเชิดชู อสม.
เพือ่จัดกิจกรรมวัน  อส
ม.แห่งชาติ

  40,000 
(สปสช.)

สวนศรีโคตบูร กอง
สาธารณสุขฯ

๙ โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดตลาดสด

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาการ
ท าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลให้มีความสะอาด

400,000       ตลาดสดเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ

๖
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ โครงการท าความ
สะอาดชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน
-เพือ่ให้ชุมชนสะอาดน่า
อยู่  มีคุณภาพทีดี่

2,436,000    ๑๔ ชุมชน กอง
สาธารณสุขฯ

๑๑ โครงการจ้างบุคคล
ปฏิบัติงานในโรงฆา่สัตว์

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมา
พนักงานปฏิบัติงานใน
โรงฆา่สัตว์ จ านวน 9 คน

864,000       โรงฆา่สัตว์ กอง
สาธารณสุขฯ

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการสังคม
สงเคราะห์

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้ หรือช่วยตัวเอง
ไม่ได้

80,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๓ โครงการเทศบาล
เคล่ือนที่

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเทศบาล
เคล่ือนที ่๑๔ ชุมชน

10,000         ๑๔ ชุมชน กองสวัสดิการฯ

๑๔ โครงการส ารวจข้อมูล 
จปฐ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่า
จัดเก็บข้อมูล  จปฐ และ
 ข้อมูล กชช2 ค. ค่า
เอกสาร ค่าเบีย้เล้ียง

10,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๗



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๕ โครงการส่งเสริมอาชีพ 
เพือ่แก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนมีรายได้เป็น
ของตนเอง พัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

10,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๖ โครงการฝึกอบรมเพิม่
ความรู้และสันทนาการ  
เนื่องในวันผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุ

30,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๗ โครงการอบรมป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์

เพือ่ให้ความรู้ในเร่ือง
กฏหมายทีจ่ะช่วยผู้ตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
และประชาชนทัง้ 14 
ชุมชน

5,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๘ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

5,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๘



ต.
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ค. ก.
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙ โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน 
(อผส.)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน

5,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๐ โครงการอบรมสัมมนา
เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้น าชุมชน,ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการ,ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

เพือ่พัฒนาอบรมสัมมนา
เพิม่ความรู้ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้น าชุมชน,ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

30,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๑ โครงการอบรมเพิม่
ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเครือข่าย
คนพิการ

เพือ่ฝึกอบรมเพิม่ความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเครือข่ายคนพิการ

8,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๙
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ค.

พ.
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ธ.ค
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ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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ค.
ม.ิ
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ค. ก.
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ โครงการรับรององค์กร
ภาคประชาชนเป็น
องค์กรสวัสดิการสังคม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร่วมมือ
ประสานงานและ
เชื่อมโยงในการจัด
สวัสดิการชุมชนในทุก
ระดับตามข้อก าหนด
คณะ กก.สส.การจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ

5,000           เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
น่าอยู/่ชุมชนเข้มแข็ง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านนาอยู/่ชุมชน
เข้มแข็งชุมชนพึง่ตนเอง 
ร่วมติดตามประเมินผล 
สร้างศูนย์การเรียนรู้
เกษตรประณีต

30,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๐



ต.
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๔ โครงการพัฒนากลุ่ม
แม่บ้านเครือข่ายสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถ
สร้างอาชีพในชุมชน 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

20,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๕ โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวภายในชุมชน

เพือ่ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวภายในชุมชน
ต้นแบบ ๑๔ ชุมชนๆ ละ
 ๑๐ ครอบครัว มีความ
อบอุ่น อยู่ดีมีสุข

10,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๖ โครงการจัดต้ังศูนย์ 
บริการคนพิการ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจ้าง
เหมาบริการตาม
โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการทุกระดับ

163,800       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๑
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๗ โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการจัดต้ัง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ให้
เกิดประโยชน์การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ
มีความอยู่ดีกินดี

163,800       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๘ โครงการจัดท าแผนชุมชน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและด าเนินการ
จัดท าแผนชุมชน

15,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๒๙ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับต าบล/เทศบาล

เพือ่สงเสริมให้คณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนมีศักยภาพมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนเป็นเครือข่ายด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
ความมั่นคงของมนุษย์

10,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

๑๒
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ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๓๐ โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน
พัฒนายกระดับตลาดสด
ให้สะอาด เป็นระเบียบ
ปลอดภัย น่าใช้บริการ

8,000           ตลาดสดเทศบาล กอง
สาธารณสุขฯ

๓๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพือ่ควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000         ๑๔ ชุมชน ในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

๑๓
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๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัด
ระเบียบ ถนน/ซอย 
ในเขตเทศบาลฯ ซ้ืออุปกรณ์
ในการจัดการจราจร 

35,000       ถนน/ซอย ใน
เขตเทศบาล

ต าบลธาตุพนม

ส านักปลัด

๒ โครงการปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย

เพือ่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซม 
แก้ไข สถานทีก่ าจัดขยะ

30,000       บ่อขยะเทศบาลฯ กอง
สาธารณสุขฯ

๓ โครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียน
ร้อยของบ้านเมือง

เพือ่ด าเนินงานด้านการ
จัดการมูลฝอยส่ิงปฎิกูลให้
บ้านเมืองสะอาดสวยงามน่า
อยู่

30,000       ๑๔ ชุมชน ใน
เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๔ โครงการจ้างผู้ดูแลสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย

เพือ่ควบคุมดุแลสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นไปได้
ด้วยความเรียบร้อย

93,600       บ่อขยะ 
เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๕ โครงการถนนคนเดิน อ.ธาตุ
พนม

เพือ่ด าเนินงานกระตุ้น
เศษรฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วฯ

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กอง
สาธารณสุขฯ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมอืงให้น่าอยู่
2.2  แผนงานการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมอืงน่าอยู่

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๔



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.ค

.
ส.ค

.
ก.ย

.

๑ โครงการก่อสร้างผิวจราจร
 คสล. สายข้างร้านกิจ
ไพศาล ม.13 ต าบลธาตุ
พนม

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 76 ม.
มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 228 
ตรม.

100,000   สายข้างร้านกิจ
ไพศาล ม.๑๓ ต.

ธาตุพนม

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างผิวจราจร
 คสล. สายพิทักษ์
ประชาชน1  ม.1 ต.ธาตุ
พนมเหนือ

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
กว้าง 3.00 ม.ยาว 80 ม.
มีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 240
ตรม. 

100,000   สายพิทักษ์
ประชาชน๑ ม.๑
 ต.ธาตุพนมเหนือ

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ถนนนิคม
สามัคคี ม. 11 ต.ธาตุพนม

ก่อสร้างผิวรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 44 ม.

100,000   ถนนนิคมสามัคคี
 ม.๑๑ ต.ธาตุ

พนม

กองช่าง

๔ การคืนเงินค่าปรับพร้อม
ดอกเบีย้ในโครงการ
ก่อสร้างแหล่งท่องเทีย่ว
ทางประวัติศาสตร์เมือง
ธาตุพนม

เงินคืนค่าปรับพร้อม
ดอกเบีย้ในโครงการ
ก่อสร้างแหล่งท่องเทีย่ว
ทางประวัติศาสตร์เมือง
ธาตุพนม

347,200   เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองช่าง

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดระเบียบชมุชน
3.1  แผนงานการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๕



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.ค

.
ส.ค

.
ก.ย

.

๑ โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นไทย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมฯ

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒ ค่าจ้างเหมาท าความ
สะอาดโรงเรียนอนุบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 2 แห่ง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดฯ

273,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๓ ค่าจ้างเหมาพีเ่ล้ียงเด็ก
โรงเรียนอนุบาล และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 
แห่ง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เหมาพีเ่ล้ียงเด็กฯ

873,600     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๔ การด าเนินงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่เป็นค่าจัดสถานที ่
วิทยากร อาหาร-เคร่ืองด่ืม

100,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๕ การจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๒

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าใน
การจัดการศึกษา

119,780     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
4.1  แผนงานการพัฒนาการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๖



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๖ โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์ฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็ก นร.ศูนย์

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๗ โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน 
ร.ร.ฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็ก นร.ร.ร.ฯ

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๘ โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ  ฯลฯ

40,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๙ โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นระดับ
กลุ่ม

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าทีพ่ัก ฯลฯ

20,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๐ การด าเนินงานมหกรรม
กีฬาท้องถิ่น”ไทคัพ”

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินงานมหกรรมกีฬา
ท้องถิ่น”ไทคัพ”

15,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๑ การจัดงาน
วันเทศบาล

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในการ
จัดงานวันเทศบาล

8,000         เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๗



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๒ ค่าปรับปรุง/ต่อเติม 
ซ่อมแซม อาคารเรียน 
ศพด.ศูนย1์,2

เพือ่เป็นค่าปรับปรุง/ต่อ
เติม ซ่อมแซม อาคารเรียน
 ศพด.ศูนย1์,2

50,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๓ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ต่อเติม/ ซ่อมแซม 
โรงเรียนอนุบาลฯ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงต่อเติม/ ซ่อมแซม
 โรงเรียนอนุบาลฯ

100,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๔ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ร้ัวโรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูรณ์และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมร้ัว
ร.ร.อนุบาลศรีโคตบูรณ์
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๕ โครงการมอบวุฒิบัตร
ส าหรับเด็กทีจ่บ
การศึกษาระดับปฐมวัย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายค่าจัด
สถานที ่วิทยากร อาหาร-
เคร่ืองด่ืม

20,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๖ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

30,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนฯ

50,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๘



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ศูนย๑์,๒

เพือ่ดป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กฯ

18,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๙ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครู โรงเรียน
อนุบาลศรีโคตรบูร

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู ร.ร. 
อนุบาลฯ

27,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๐ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

20,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๑ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

15,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๒
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน๊ตโรง
เรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน๊ตโรงเรียน

16,800       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

100,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๔ โครงการเข้าค่าย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที่
 ค่าวิทยากร

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๙



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในของเด็กปฐมวัย

เพือ่ใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬาสีภายใน

10,000       เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๖ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง"

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรม
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตาม
หลักปรัชญยเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000     โรงเรียนอนุบาลฯ กองการศึกษา

๒๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่านในการ
จัดการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

224,400     ศพด. กองการศึกษา

๒๘ ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

เพือ่เป็นค่าในการ
ปรับปรุง/ต่อเติม/
ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.
อนุบาลฯ

679,200     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๐



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.ค

.
ส.ค

.
ก.ย

.

๑ โครงการจัดงานวันร าลึกถึง
วันพระธาตุพนมล้ม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานร าลึกถึงวันพระธาตุพนม
ล้ม

24,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒ การจัดการแข่งขันกีฬาสร้าง
ความปรองดองในเขตอ าเภอ
ธาตุพนม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
ชุมชน

25,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๓ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการ
แข่งขันกีฬาพืน้บ้าน

50,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๔ การจัดงานประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

40,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๕ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

50,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๖ การจัดงานพิธีแห่น้ าสรง
พระราชทาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานพิธีแห่น้ าสรงพระราชทาน

40,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๗ การจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

   320,000 เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
4.2  แผนงานการพัฒนาภูมปิัญญา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๑
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ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๘ การจัดงานประเพณีเทศกาล
ออกพรรษาแข่งเรือยาว

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีแข่งเรือยาว

400,000   เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๙ การจัดงานประเพณีไหลเรือ
ไฟโบราณ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีไหลเรือไฟ
โบราณ

     80,000 เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๐ การจัดงานพิธีร าบูชาพระ
ธาตุพนม

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานพิธีร าบูชาพระธาตุพนม

100,000   เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๑ การจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

   300,000 เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๒ การจัดงานท าบุญมหาชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัด
งานท าบุญมหาชาติ

60,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๓ การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี
ต่าง ๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ

40,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๔ โครงการกีฬาเปตองต้านยา
เสพติด

เพือ่ให้เด็กเยาวชน ประชาชน
 ได้ออกก าลังกาย ห่างไกล 
ยาเสพติด

     40,000 เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๒
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ล าดบั
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โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๕ โครงการปฎิบัติบูชาองค์พระ
ธาตุพนม

เพือ่เป็นค่าใช้โครงการ
ปฎิบัติบูชาองค์พระธาตุพนม

20,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๖ โครงการนวัตกรรมศีล ๕ เพือ่เป็นค่าใช้โครงการ
นวัตกรรมศีล ๕

20,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๗ การจัดงานนมัสการพระธาตุ
พนม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายงาน
นมัสการพระธาตุพนม

25,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๘ โครงการต้อนรับปีใหม่วิถีไทย
(สวดมนตร์ข้ามป)ี

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ต้อนรับปีใหม่วิถีไทย(สวด
มนต์ข้ามป)ี

50,000     เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๑๙ การจัดท าเรือไฟเข้าประกวด
ทีจ่ังหวัดนครพนม

เพือ่เป็นค่าใช้ในการจัดท าเรือ
ไฟเข้าประกวดทีจ่ังหวัด
นครพนม

   300,000 เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองการศึกษา

๒๓
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๑ โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต.ธาตุพนมเหนือ

เพือ่ให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจ เห็นความส าคัญของ
สวัสดิการชุมชน และ
ส่งเสริมการออมของ
ประชาชน

20,000      เทศบาลต าบล
ธาตุพนม

กองสวัสดิการฯ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็

5.1  แผนงานการพัฒนาเครือขา่ยเศรษฐกิจชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน

หน่วยงานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๔


