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ค ำน ำ  
 

ต า ม ท่ี เ ท ศบ าล ต า บ ล ธ า ตุ พ น ม  ไ ด้ จั ด ท า แ ล ะ ป ร ะ ก าศ ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                     
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลต าบลธาตุพนมจึงมีความจ าเป็นในการ  เพิ่มเติมโครงการและบัญชีครุภัณฑ์ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติม 
หรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 1/2565 เพื่อให้โครงการ มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพิ่ม
ศักยภาพ ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลต าบลธาตุพนมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตผุล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2565 

ของเทศบาลต าบลธาตพุนม 
      เหตุผลและความจ าเป็น  

ตามท่ี เทศบาลต าบลธาตุพนม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล 
ต าบลธาตุพนม เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพื่อน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน ไปแล้ว นั้น 

 เทศบาลต าบลธาตุพนม มีความจ า เป็น ต้องด า เนินการเพิ่ ม เ ติม แผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมยังไม่
ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน ในส่วนท่ีรับผิดชอบ เพื่อ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและตอบสนอง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9  ข้อ 22 เพื่อ 
ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผน ต้องจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม และ ประกาศใช้ต่อไป  

 ดังนั้นเทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 1/2565 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรร งบประมาณต่อไป ซึ่งการด าเนินการในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร
เป็นส าคัญ 
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ปี 2565

จ านวน
โครงการ

งบประมา
ณ (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมา
ณ (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการทีดี่และประสิทธภิาพการบรกิารชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
1.2 การพัฒนาบคุลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบริการ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมอืงให้น่าอยู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,100,000 4 4,100,000
2.1 การพัฒนาประชากรใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี 1 2,000,000 1 2,000,000
2.2 การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ 3 2,100,000 3 2,100,000
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดระเบียบชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
3.2 การพัฒนาผังเมืองและการจัดระเบยีบชุมชน
4. การพัฒนาการศึกษาภูมปัิญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0 0 0 0 0 0 0 7 1,350,000 7 1,350,000
4.1 การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7 1,350,000 7 1,350,000
4.2 การพฒันาภูมิปญัญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิน่

5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
5.2 การพฒันาฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สินค้าเพือ่การจ าหนา่ย

6. การพัฒนาการค้าผ่านแดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 การพัฒนาสินค้า OTOP และส่งเสริมการตลาด
6.2การพฒันาจุดผ่อนปรนใหไ้ด้มาตรฐานและการใหบ้ริการครบวงจร

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5,450,000 11 5,450,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5,450,000 11 5,450,000

                                                                  บัญชีสรปุโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครัง้ที่ 1/2565                                  แบบผ.01
เทศบาลต าบลธาตุพนม

ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์,การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
 2.1  การพฒันาประชากรให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ ์
ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน
ที่         

รับผดิชอบ 
ปี  2561 

(บาท) 
ปี  2562 

(บาท) 
ปี  2563 

(บาท) 
ปี  2564 

(บาท) 
ปี  2565 

  (บาท) 
1 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมตลาดสด 
เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงตลาดสด 

ตลาดสดเทศบาลจ านวน 
1 แห่ง 

- - - - 2,0๐0,๐๐๐ ผู้ใช้บริการ
ตลาดสดมี
ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

-ตลาดสดเทศบาล
มีความสะอาด 
-ไม่มีสัตว์พาหะน า
โรค 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 รวม  1  โครงการ     2,0๐0,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
           2.2 การพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้มให้เปน็เมืองน่าอยู่  แผนงานการบริหารทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
1 โครงการอนุรักษ์  

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี (เสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ไม้
ยางนา พยุง สัก กันเกรา 
มะค่าและประดู่) เทศบาล
ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม 

-เพื่อสนองแนวพระราช- 
ด าริและสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
-เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ท าให้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญ ของพันธุกรรมพืช
ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย 
-เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติท่ีน าผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบ ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ให้แพร่หลาย สามารถสื่อ
ถึงกันได้ท่ัวประเทศ     

-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาและพนักงานเจ้า-
หน้าท่ีเทศบาลต าบลธาตุ
พนม จ านวน 60 คน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
อาจารย์ นักเรียนนัก- 
ศึกษา จ านวน 20 คน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
ประชาชนผู้สนใจ 
จ านวน 20 คน 

- - - - 50,000 ผลส าร็จ
โครงการคิด
เป็นร้อยละ 
90 

เป็นการสนอง
แนวพระราชด าริ
และสืบสานพระ
ราชปณิทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ฯลฯ 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
           2.2 การพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้มให้เปน็เมืองน่าอยู่  แผนงานการบริหารทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๓ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๔ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๕ 

(บาท) 
2 
 
 
 
 
 

โครงการปล่อย
พันธุ์ปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระ 
บรมราชินีนาถ 
พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
90 พรรษา 
12 สิงหาคม 
2565 
 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 90 พรรษา ใน
วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 
-เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลธาตุพนมและ
พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ในสังกัด
เทศบาลต าบลธาตุพนม ได้ร่วม
รักษาสมดุลระบบนิเวศโดยการ
ปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
-เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรสัตว์น้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ปลา
ในสระน้ าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลธาตุพนม 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลธาตุ
พนม พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)
ท้ัง 14 ชุมชน ร่วมกัน
ปล่อยพันธุ์ปลา 
จ านวน 200 คน  

- - - - 50,000 ผลส าเร็จ
โครงการ
คิดเป็น
ร้อยละ 
90 

เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลธาตุพนมได้
แสดงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์,การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู ่
 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
 2.2  แนวทางการพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้มให้เปน็เมืองน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ ์
ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่         

รับผดิชอบ 
ปี  2561 

(บาท) 
ปี  2562 

(บาท) 
ปี  2563 

(บาท) 
ปี  2564 

(บาท) 
ปี  2565 

  (บาท) 

3 โครงการ
บริหาร
จัดการ   
ขยะมูลฝอยฯ
โรงงานก าจัด
ขยะมูลฝอย
ผลิตเป็น
พลังงาน
ไฟฟ้า 

-เพ่ือปรับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยให้
มีภูมิทัศน์ที่ดี ไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามัยของ
ประชาชน                           
-เพ่ือให้การก าจัด
ขยะมูลฝอยถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล                  
-เพ่ือปรับปรุงบ่อ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้
สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ในปัจจุบันและ
อนาคต 

-ด าเนินการปรับดันขยะ
มูลฝอยและฝังกลบบ่อ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล          -
ปรับปรุงถนนภายใน
บริเวณบ่อก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ   
-จัดหาครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการ
ควบคุมดูแลมลภาวะ 
สัตว์น าโรคต่างๆ    

- - - - 2,00๐,๐๐๐ ร้อยละ
80 มี
โรงงาน
ก าจัดขยะ
มูลฝอยท่ี
ถูกสุข- 
ลักษณะ 

-สามารถปรับปรุงสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยให้
สามารถรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยในปัจจุบันและ
ในอนาคต                   
-การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล                   
-บริเวณบ่อก าจัดขยะมูล
ฝอยท่ีมีทัศนียภาพท่ีดีข้ึน        
-ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้รับการ
แก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 รวม        3  โครงการ          2,10๐,๐๐๐    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.1 การพฒันาการศกึษาในระบบและนอกระบบ  แผนงานการศกึษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังรั้ว
แผงกั้นระเบียง
อาคารใหม่โรงเรียน   
อนุบาลศรีโคตบูร 
 

เพื่อให้มีอาคาร
เรียนพร้อมและ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็กนักเรียน 

สถานศึกษามีอาคาร
เรียนท่ีปลอดภัยต่อ
นักเรียนและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี  
ประสิทธภิาพ 

- - - - 3๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ห้องเรียนอาคาร
เรียนท่ีใช้อย่าง
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ  
 

สถานศึกษามีอาคาร
เรียนปลอดภัยต่อ
นักเรียนและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและ
ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้าโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 
 

เพื่อให้มรีะบบ
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ
ต่อการใช้งาน  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบ
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อการ
ใช้งานในอาคารเรียน
ใหม่ เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - 1๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 มี
ระบบไฟฟ้าท่ี
เพียงพอต่อการใช้
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบ
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งานในอาคาร
เรียนใหม่ เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียนและ
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 

เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียน
และอาคารเรียน
ให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

สถานศึกษามีครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียนและ
อาคารเรียนท่ีเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียนและ
ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 
 

- - 5๐๐,๐๐๐ มีวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องเรียนและ
อาคารเรียนให้
ร้อยละ 100 

สถานศึกษามีครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียนและ
อาคารเรียนท่ีเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน
และใช้ประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 



- 9 - 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.1 การพฒันาการศกึษาในระบบและนอกระบบ  แผนงานการศกึษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าครูและเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลธาตุ
พนม 

เพื่อในการใช้
ห้องน้ าอย่าง
เพียงพอต่อครูและ
เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าให้ครูและเด็ก
นักเรียนใช้อย่าง
เพียงพอ 

- - - - 2๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
และครูมี
ห้องน้ าอย่าง
เพียงพอร้อย
ละ 90 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องน้ าให้ครูและ
เด็กนักเรียนใช้
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการจัด
ห้องพยาบาล
โรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร 

เพื่อใหม้ี เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในห้องพยาบาล
อย่างเพียงพอ 

สถานศึกษามีเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
ห้องพยาบาลฯอย่าง
เพียงพอ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ห้องพยาบาล 
มีเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องร้อย
ละ 90 

สถานศึกษามี 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ท่ีเกี่ยวข้อง ในห้อง
พยาบาลอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           4.1 การพฒันาการศึกษาในระบบและนอกระบบ  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ป้องกันและแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนในท่ีต้ังของ
โรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

เพื่อให้มีวัสดุ-อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ใน
มาตรการการด าเนิน 
งานป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19)         
ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็น
สถานท่ีปลอดภัยและ
จัดการเรียนการสอน
ในสภาพการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อใหม้ีวัสดุ-
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ใน
มาตรการการ
ด าเนินงาน
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
ในสถานศึกษา 
ร้อยละ 100 

สถานศึกษาเป็น
สถานท่ีปลอดภัยและ
จัดการเรียนการสอน
ในสภาพการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           4.1 การพฒันาการศึกษาในระบบและนอกระบบ  แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖๑ 

(บาท) 
ปี ๒๕๖๒ 

(บาท) 
ปี๒๕๖๓ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
(บาท) 

ปี ๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการเปิด
อาคารเรียนหลัง
ใหมโ่รงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 
 

เพื่อความเป็นสิริ
มงคล สร้างขวัญ
ก าลังใจ และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกัน
ของครู บุคลากร 
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆอัน
เป็นประโยชน์ต่อ
ภาพลักษณ์ทีดีใน
องค์กร 

ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมมี
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - 5๐,๐๐๐ บุคลากร
ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ต่างๆเข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 90  

ครูและบุคลากร
ได้รับการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัตรหน้า
ท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ท าให้เด็กนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

 รวม  7  โครงการ     1,350,000    
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บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครัง้ที่ 1/2565 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
 

ท่ี แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี2561 
(บาท) 

ปี  2562 
(บาท) 

ปี  2563 
(บาท) 

ปี2564 
(บาท) 

ปี2565 
(บาท) 

1 สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
และ
การแพทย์ 

เพื่อใช้ในสาธารณะ
ประโยชน์ตามโครงการ
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มวัย
ได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากรัฐ 

จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง  
จ านวน 4 คัน 
 

- - -        - 12,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
และ
การแพทย์ 

เพื่อใช้ในสาธารณะ
ประโยชน์ตามโครงการ
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และทุกกลุ่มวัย
ได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากรัฐ 

จัดซื้อรถเข็นหัดเดิน  
จ านวน 10 คัน 

- - -        - 28,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 รวม   2  รายการ      40,000  

 
 
 

แบบ ผ.03 
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