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ค ำน ำ  
 

ต า ม ที่ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ธ า ตุ พ น ม  ไ ด้ จั ด ท า แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                     
(พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลต าบลธาตุพนมจึงมีความจ าเป็นในการแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2565 

 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม 
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2565 เพ่ือให้โครงการ มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ิมศักยภาพ ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลต าบลธาตุพนมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) แก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง       

ครั้งที่ 1/2565 
ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

     เหตุผลและความจ าเป็น  

ตามที่ เทศบาลต าบลธาตุพนม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)    
เทศบาลต าบลธาตุพนม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน         
ไปแล้วนั้น 

 เทศบาลต าบลธาตุพนม มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจาก
โครงการ/กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ในปัจจุบัน ในส่วนที่
รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและตอบสนอง แก้ไขปัญหา     
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9  ข้อ 22 เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชน การแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศใช้ต่อไป  

 ดังนั้นเทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)        
ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้ สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณต่อไป ซึ่งการด าเนินการในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
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                                                 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2565                                  แบบผ.01 
เทศบาลต าบลธาตุพนม 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569   ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน                     
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 10 12,750,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน 4 3,150,000 4 3,150,000             8 6,300,000 

รวม 6 5,700,000 6 5,700,000 2 2,550,000 2 2,550,000 2 2,550,000 18 19,050,000 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่                     
    แผนงานเคหะและชุมชน 3 6,200,000 4 7,200,000             7 13,400,000 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

    แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 

รวม 6 6,400,000 7 7,400,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 22 14,400,000 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน                     

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 5,378,000 26 8,278,000 23 6,378,000 7 3,500,000 7 3,100,000 84 26,634,000 

รวม 21 5,378,000 26 8,278,000 23 6,378,000 7 3,500,000 7 3,100,000 84 26,634,000 

4. การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ิน                     
    แผนงานการศึกษา 12 10,850,000 11 10,800,000 10 10,700,000 8 10,000,000 8 10,000,000 49 52,350,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000 

รวม 14 11,200,000 13 11,150,000 12 11,050,000 10 10,350,000 10 10,350,000 59 54,100,000 

รวมทั้งสิ้น 47 28,678,000 52 32,528,000 40 20,178,000 22 16,600,000 22 16,200,000 183 114,184,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2565 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
          ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
           1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ีและประสิทธิภาพการบรกิารชุมชน 
               แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 
(บาท) 

ปี ๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจิต
อาสา
พระราชทาน 
 
 
 
 
 
 
 

เ พ่ือปลูกจิตส านึกคนไทยให้รู้รัก
สามัคคี  มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สนองพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ได้ ทรงพระราชทาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เรา
ท าความดี ด้วยหัวใจ"  ด้วยทรง
มุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า   มี
ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ
ร่วมใจ ประกอบกิจกกรมสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม    
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

จิตอาสาฯ 
30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม  
สาธารณะ
ประโยชน์
ร้อยละ 90 

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคี         
มีจิตส านึก
สาธารณะ
ประกอบ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

 

งานป้องกัน 
ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจัดหา
รถบรรทุกน้ า
แบบ
เอนกประสงค ์

เพ่ือใช้ในการป้องกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน ารถดับเพลิง
ออกช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทันท่วงที เป็นการป้องกัน  ลด
การสูญเสียและสร้างความปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และให้บริการอื่นๆที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนตามค าร้องขอ 

จัดหารถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ 6 สูบ 4 
จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6000 ซีซี 
แบบบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี ร้อย
ละ 100 

เทศบาลต าบล
ธาตุพนมมีความ
พร้อมในการ  
บริการ
ประชาชน  ตาม
ภารกิจหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกัน 
ส านักปลัดฯ 

 รวม 2  โครงการ  2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000    

แบบผ.02 
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          ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
           1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารจัดการทีด่ีและประสิทธิภาพการบรกิารชุมชน 
               แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลพัธ์ทีค่าด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 
(บาท) 

ปี ๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
-เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

บุคลากรได้ความรู้
ในด้านการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

500,000 500,000 - - - บุคลากรเข้า
ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

การบริหาร
จัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการธนาคาร
ขยะต้นแบบ 

-เพ่ือให้ชุมชนได้มีการคัดแยก
ขยะต้นทางและสามารถน าขยะ
มาเป็นรายได้ในครัวเรือนได้ 

-ลดอัตราขยะ 
-ชุมชนมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

50,000 50,000 - - - ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

มีธนาคารขยะ
ต้นแบบในชุมชน
ส าหรับบริหาร
จัดการขยะที่
ผ่านการคัดแยก 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมคอกพัก
สัตว์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมคอกพักสัตว์ให้
ได้มาตรฐาน สัตว์ไม่ได้รับ
บาดเจ็บ 

สัตว์มีสุขภาพที่ดี 100,000 100,000 - - - สัตว์มีความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 

มีเน้ือสะอาด
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
มาตรฐาน 

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
มาตรฐาน 

เน้ือสัตว์สะอาด 
ปลอดภัยจากโรค 

2,500,000 2,500,000 - - - จ านวนโรง
ฆ่าสัตว์ 

มีเน้ือสะอาด
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

กอง
สาธารณสุข 

 รวม 4  โครงการ  3,150,๐๐๐ 3,150,๐๐๐       
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์,การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด               
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่         

รับผดิชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 
  (บาท) 

1 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมตลาดสด 
เทศบาลต าบล  
ธาตุพนม 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
ตลาดสด 

ตลาดสดเทศบาลจ านวน 
1 แห่ง 

4,0๐0,๐๐๐ 4,0๐0,๐๐๐ - - - ผู้ใช้บริการ
ตลาดสดมี
ความพึงพอ 
ใจร้อยละ80  

-ตลาดสดเทศบาลมี
ความสะอาด 
-ไม่มีสัตว์พาหะน าโรค 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยฯโรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอย
ผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 

-เพ่ือปรับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยให้มี
ภูมิทัศน์ที่ดี ไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขอนามัย
ของประชาชน                           
-เพ่ือให้การก าจัดขยะ
มูลฝอยถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล                  
-เพ่ือปรับปรุงบ่อก าจัด
ขยะมูลฝอยให้
สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบันและอนาคต 

-ด าเนินการปรับดันขยะ
มูลฝอยและฝังกลบบ่อ
ก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล                  
-ปรับปรุงถนนภายใน
บริเวณบ่อก าจัดขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ   
-จัดหาครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการ
ควบคุมดูแลมลภาวะ สัตว์
น าโรคต่างๆ    

1,00๐,๐๐๐ 1,00๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ80 มี
โรงงานก าจัด
ขยะมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะ 

-สามารถปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยให้สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบันและในอนาคต                   
-การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล                   
-บริเวณบ่อก าจัดขยะมูล
ฝอยที่มีทัศนียภาพที่ดี
ข้ึน                         
-ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้รับการ
แก้ไขไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์,การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู ่
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่  
               แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ ์
ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่         

รับผดิชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 
  (บาท) 

3 โครงการ
จัดซื้อที่ดิน
เพ่ือรองรับ
การก าจัด
ขยะมูลฝอย 

-เพ่ือจัดซื้อที่ดิน 
-เพ่ือให้การก าจัดขยะมูลฝอย
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
-เพ่ือปรับปรุงบ่อก าจัดให้ขยะมูล
ฝอยให้สามารถรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยในปัจจุบันและอนาคต 

ซื้อที่ดินเน้ือที่
รวมไม่น้อยกว่า 
10 ไร่ 

1,200,000 1,200,000 - - - จ านวนพ้ืนที่
ในการ      
บริหาร
จัดการขยะ 
ร้อยละ 90 

-สามารถปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยให้สามารถรองรับ
ปริมาณก าจัดขยะมูล
ฝอยในปัจจุบันและ
อนาคตได้ 
-การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
-ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้รับการ
แก้ไข ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4 โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
รอบบ่อขยะ 
เทศบาล
ต าบล    
ธาตุพนม 

-ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบบ่อขยะ 
ป้องกันการกระจายของขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบบ่อขยะให้มีความ
ปลอดภัยและถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมสุขาภิบาล 

ก่อสร้างรั้ว
โดยรอบบ่อขยะ  

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละของ
พ้ืนที่รอบบ่อ
ขยะ 

-ไม ่มีการกระจัด
กระจาย ของขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 
-ภูมิทัศน์โดยรอบบ่อ
ขยะมีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

 

 รวม 4  โครงการ        7,200,000 7,200,000       
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยนื,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์,การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู ่
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่  
               แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ ์
ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่         

รับผดิชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 
  (บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับ    
ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ
(ทางลาด,ห้องน้ า,
ป้ายสัญลักษณ์,   
ลานจอดรถ,
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร) 

เพ่ือให้บริการ     
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และทุกกลุ่มวัย
ได้รับประโยชน์
จากสิ่งอ านวย
ความสะดวกทั้ง 5 
ประเภท        
(ทางลาด,ห้องน้ า,
ป้ายสัญลักษณ์,
ลานจอดรถ,
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร) 

สิ่งอ านวยความสะดวกทั้ง 
5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด
,ห้องน้ า,ป้ายสัญลักษณ์,
ลานจอดรถ,ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และทุกกลุ่มวัย
ได้รับประโยชน์
จากสิ่งอ านวย
ความสะดวกทั้ง 
5 ประเภทร้อย
ละ 80 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และทุกกลุ่มวัย       
มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีความพึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์จาก
สิ่งอ านวยความ
สะดวกทั้ง 5 
ประเภท 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 รวม 1  โครงการ        100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    

. 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
               แผนงานการการเกษตร 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์  พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมา จาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เทศบาลต าบล      
ธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

-เพ่ือสนองแนวพระราช- 
ด าริและสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ(เสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพันธ์ุไม้ยาง
นา พยุง สัก กันเกรา มะค่า
และประดู่) 
-เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ท าให้ตระหนักถึงความ 
ส าคัญ ของพันธุกรรมพืช
ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย 
-เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติที่น าผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบ ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ให้แพร่หลาย สามารถสื่อถึง
กันได้ทั่วประเทศ     

-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานเจ้า-หน้าท่ี
เทศบาลต าบลธาตุพนม 
จ านวน 60 คน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
อาจารย์ นักเรียนนัก- 
ศึกษา จ านวน 20 คน 
-ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
ประชาชนผู้สนใจ จ านวน 
20 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลส าเร็จ
ของโครง 
การคิด
เป็นร้อย
ละ 90 

เป็นการสนอง 
แนว
พระราชด าริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ฯลฯ 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การปรบัสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดลอ้มเมืองใหน้่าอยู่ 
               แผนงานการการเกษตร 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน  
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
2 โครงการปล่อย     

พันธ์ุปลาเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี   
พันปีหลวงเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม        
พระชนมพรรษา 
90 พรรษา 
12 สิงหาคม   
 

-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ         
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ       
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 
90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม  
-เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุพนมและ
พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ในสังกัดเทศบาล
ต าบลธาตุพนม ได้ร่วมรักษาสมดุล
ระบบนิเวศโดยการปล่อยพันธ์ุปลา  
ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 
-เพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรสัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าธรรมชาติให้กลับคืนความ
อุดมสมบูรณ์ ขยายพันธ์ุปลาในสระน้ า
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลธาตุ
พนม 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
ธาตุพนม พนักงาน/
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ทั้ง 14 
ชุมชน ร่วมกันปล่อย
พันธ์ุปลา จ านวน 
200 คน  

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

เพ่ือให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลธาตุพนมได้
แสดงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัดฯ 

 รวม 2  โครงการ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
 ม 5. ต.ธาตุพนม 

-เพ่ือให้การ
คมนาคมได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.30 ม.ยาว 50.00 ม. มี
พ้ืนที่ ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 165 ตรม. 

98,000 98,000 98,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อ
ระยะทางถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ร้อยละ 80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. ม.5   
ต.ธาตุพนมเหนือ 

-เพ่ือให้การ
คมนาคม ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย             

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 
4.00 ม.ยาว 73.50 ม หนา 
0.15 ม.มีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 294.00 ตรม. 

170,000 170,000 170,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุงร้อยละ 80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. ม.6  
ต.ธาตุพนมเหนือ 

-เพ่ือให้การ
คมนาคม ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้าง ผิวจราจรและ
ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.  
กว้าง 4.00 ม.ยาว 23.00 ม.
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม. 

50,000 50,000 50,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อ
ระยะทางถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง 
ร้อยละ 80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
4 โครงการก่อสร้าง  

ผิวจราจร คสล. ม.1  
ต.ธาตุพนมเหนือ 
 

-เพ่ือให้การคมนาคม 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม.
มีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
500 ตรม. 

290,000 290,000 290,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่ได้รับ
การก่อสร้าง ร้อยละ 
80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ม.1 
ซ.ขลิบทอง         
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
118.00 ม. 

250,000 250,000 250,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.    
ซ.นิคมสามัคคี      
ม.1,11 ต.ธาตุพนม 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
155.00 ม. 

300,000 300,000 300,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
7 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.       
ซ.ไพจิตรอุปถัมภ์ 
 ม 6 ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
95.00 ม. 

240,000 240,000 240,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.        
ซ.วิถีทวยราษฎร์  ม.1   
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
100.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.      
ซ.สวนแก้ว  ม.1                     
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
78.00 ม. 

150,000 150,000 150,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

    แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
10 โครงการรางระบาย

น้ า คสล. ซ.ราษฎร์
อุทิศ  ม.3                    
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 
0.40 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 180.00 ม. 

360,000 360,000 360,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.    
ม 11 ต.ธาตุพนม 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 
0.40 ม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 107.00 ม. 

200,000 200,000 200,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.     
ม. 13 ต.ธาตุพนม 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.30 ม.ลึกโดยเฉลี่ย 
0.40 ม.   ความยาวไม่น้อย
กว่า 199.00 ม. 

370,000 370,000 370,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
13 โครงการวางท่อ

ระบายน้ า คสล.    
ม. 10 ต.ธาตุพนม 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 ม. ความยาว 
250 ม. รวมบ่อพัก 

350,000 350,000 350,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางท่อระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

14 โครงการเสริมไหล่ 
ถนน คสล. ด้วย
ลูกรัง ถนนในเขต  
ม.10 ,11          
ต.ธาตุพนม 

เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมา
และขนส่ง 

-เสริมไหล่ทาง คสล. 
ด้วยลูกรัง ถนนในเขต 
ม.10,11   
ต.ธาตุพนม 

50,000 50,000 50,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ถนนพนม
พนารักษ์ ซอยจรดล
สวัสดี หมู่ 1        
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม.ลึก
โดยเฉลี่ย 0.40 ม.   
ความยาวไม่น้อยกว่า 
104.00 ม. 

500,000 - 500,000 - 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
16 โครงการจัดท าลูก

ระนาด หมู่ 2 หน้า
โรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ปริมาณงานลูกระหนาด
บริเวณ หมู่ 2 หน้า
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 
ระยะทาง 400 ม. 

100,000 100,000 100,000 - - ถนนหน้าโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร
ได้รับการก่อสร้างลูก
ระนาดชะลอ
ความเร็วร้อยละ 80 

-อุบัติเหตุลดลง       
-เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
ซอยสาธรนิรทุกข์-
ริมโขงหมู่ 4 
 

เพ่ือมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ความกว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
143.00 ม. 

- 500,000 500,000 - 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยวัด
ป่าสุริโย–ถนนพนม
พนารักษ์ ม.2–ม.4  
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือให้การ
คมนาคม ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้าง ถนน คสล.  
กว้าง 6.10 ม. ยาว 
235.00 ม.หนา 0.15  
ม. มีพ้ืนที่ คสล.  ไม่น้อย
กว่า 1,437.00 ตร.ม. 

- 500,000 500,000 500,000 - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุงร้อยละ 80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
19 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ซอยวัด
ป่าสุริโย – ถนน
พนมพนารักษ์ 
 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
235.00 ม. 

- 500,000 - 500,000 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 
80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการขยายถนน
เส้นคลองหนองกี่ 
หมู่ 3 ต าบลธาตุ
พนมเหนือ 
 

เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมา
และขนส่ง 

ขยายถนนด้วยดินลูกรัง 
เส้นเลียบคลองหนองกี่ 
หมู่ 3 

- 500,000 - 500,000 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน ที่ได้รับ
การก่อสร้าง/
ปรับปรุงร้อยละ 
80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
21 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าถนนสาย
รอบหมู่บ้าน หมู่ 5 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
456.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน ซอย 
สถิตย์สังคม หมู่ 6 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมา
และขนส่ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
125.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ) 

500,000 500,000 500,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ซอยวิโรจน์พัฒนา 
หมู่ 13 ต.ธาตุพนม 

เพ่ือให้การ
คมนาคม ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.ยาว 
144.00 ม หนา 0.15 
ม.มีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 692.00 ตรม. 

- 500,000 - 500,000 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน คสล.ที่
ได้รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุงร้อยละ 80 

การคมนาคมได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
24 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.    
ม. 7 ซอยไมตรี ต.
ธาตุพนม 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
180.00 ม. 

- 500,000 - 500,000 500,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการเสริม
ไหล่ถนน  หมู่ 5 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมา
และขนส่ง 

-เสริมไหล่ถนน  คสล. 
ด้วยลูกรัง ถนนในเขต 
ม.5  ต.ธาตุพนมเหนือ 

100,000 - 100,000 - 100,000 ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง/
ปรับปรุง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอย
อุดมพัฒนา หมู่ 1 
ต.ธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
90.00 ม. 

500,000 500,000 - 500,000 - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
27 โครงการปรับปรงุ

ซ่อมแซมถนน ซอย
สุขาวดี(ข้างโลตัส) 
หมู่ 4 ต.ธาตุพนม
เหนือ 

เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมา
และขนส่ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
กว้าง 6.00 ม.ยาว 
440.00 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ) 

100,000 100,000 100,000 - - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางถนน ที่ได้รับ
การก่อสร้าง/
ปรับปรุง ร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอย
สุขาวดี(ข้างโลตัส) 
หมู่ 4 ต.ธาตุพนม
เหนือ 

เพ่ือมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 ม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
440.00 ม. 

- 500,000 500,000 500,000 - ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ต่อระยะ 
ทางรางระบายน้ า 
คสล.ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 80 

ชุมชนมีระบบ
ระบายน้ าท่ีดี  
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 รวม 28  โครงการ  5,378,000 8,278,000 6,378,000 3,500,000 3,100,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    แผนงานการศกึษา 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังรั้วแผง
กั้นระเบียงอาคารใหม่
โรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร 
 

เพ่ือให้มีอาคาร
เรียนพร้อมและ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็กนักเรียน 

สถานศึกษามีอาคารเรียน
ที่ปลอดภัยต่อนักเรียน
และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ห้องเรียน 
อาคารเรียนที่ใช้
อย่างปลอด ภัย
และมีประ     
สิทธิภาพ 

สถานศึกษามีอาคาร
เรียนปลอดภัยต่อ
นักเรียนและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าและติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร 
 

เพ่ือให้มีระบบ
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ
ต่อการใช้งาน  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า
ที่เพียงพอต่อการใช้งานใน
อาคารเรียนใหม่ เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 มี
ระบบไฟฟ้าท่ี
เพียงพอต่อการ
ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบ
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งานในอาคาร
เรียนใหม่ เพ่ือให้
การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครภุัณฑ์
ประจ าห้องเรียนและ
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 

เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ครภุัณฑ์
ประจ าห้องเรียน
และอาคารเรียน
ให้เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

สถานศึกษามีครุภัณฑ์
ประจ าห้องเรียนและ
อาคารเรียนที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและใช้
ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

สถานศึกษามี
ครุภัณฑ์ประจ า
ห้องเรียนและอาคาร
เรียนที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและ
ใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

    แผนงานการศกึษา 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี ๒๕๖8 

(บาท) 
ปี ๒๕๖9 

(บาท) 
ปี ๒๕70 

(บาท) 
4 โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ าครูและเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 

เพ่ือให้มีห้องน้ าใช้
อย่างเพียงพอต่อครู
และเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าให้ครูและเด็ก
นักเรียนใช้อย่างเพียงพอ 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าให้ครูและ
เด็กนักเรียนใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการจัด
ห้องพยาบาล
โรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูร 

เพ่ือให้มี เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในห้องพยาบาล
อย่างเพียงพอ 

สถานศึกษามีเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
ห้องพยาบาลฯอย่าง
เพียงพอ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ห้องพยาบาล 
มีเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องร้อย
ละ 90 

สถานศึกษามี 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง ในห้อง
พยาบาลอย่าง
เพียงพอ 

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

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ-
อุปกรณ์และครภุัณฑ์
ป้องกันและแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนในที่ต้ังของ
โรงเรียนใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

เพ่ือให้มีวัสดุ-
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ใน
มาตรการการ
ด าเนิน งาน
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019     
(COVID-19)         
ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาเป็นสถานที่
ปลอดภัยและจัดการ
เรียนการสอนในสภาพ
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เพ่ือให้มีวัสดุ-
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ใน
มาตรการการ
ด าเนินงาน
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) ใน
สถานศึกษา 
ร้อยละ 100 

สถานศึกษาเป็น
สถานที่ปลอดภัยและ
จัดการเรียนการสอน
ในสภาพการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการเปิด
อาคารเรียนหลัง
ใหม่โรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 
 

เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน
ของครู บุคลากร 
ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพลักษณ์ทีดีในองค์กร 

ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆเข้า
ร่วมกิจกรรมมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

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

ครูและบุคลากร
ได้รับการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและท า
ให้เด็กนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิในการ
จัดการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียนอนุบาล
ศรีโคตบูร 

เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าเรียน
ในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
เรียนในโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - - พ้ืนที่โรงเรียน
อนุบาลศรีโคต
บูรมีรั้ว
โรงเรียนร้อย
ละ 100 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบู
ได้รับความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดท า
สนามเด็กเล่น 
 

เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าเรียน
ในในโรงเรียนมีที่เล่นอย่าง
ปลอดภัย 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
เรียนในโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ โรงเรียน
อนุบาลศรีโคต
บูรมีสนามเด็ก
เล่นร้อยละ 
90  

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร
ได้รับความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
               แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการติดต้ังป้าย
อาคารโรงเรียนหลัง
ใหม่ 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
ป้ายโรงเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

สถานศึกษามีป้าย
โรงเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - - - โรงเรียน
อนุบาลศรีโคต
บูรมีป้าย
โรงเรียน ร้อย
ละ 100 

สถานศึกษามี
ป้ายโรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านหัวบึง
ทุ่งฯ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ้านหัวบึงทุ่งฯ 

ค่าประกอบอาหาร
เลี้ยงเด็กอนุบาลและ
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 
1-6 โรงเรียนสงักัด 
สพฐ.  

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
และดูแล
สุขภาพกาย
และใจให้
แข็งแรง ร้อย
ละ 100 

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนถูกหลัก
โภชนาการ
อาหารและมี
สุขภาพกายและ
ใจที่ดี 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลวัด
พระธาตุพนม 
“พิทยาคาร” 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดพระธาตุ
พนม“พิทยาคาร” 

ค่าประกอบอาหาร
เลี้ยงเด็กอนุบาลและ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 โรงเรียนสงักัด 
สพฐ. 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
และดูแล
สุขภาพกาย
และใจให้
แข็งแรง ร้อย
ละ 100 

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนถูกหลัก
โภชนาการ
อาหารและมี
สุขภาพกายและ
ใจที่ดี 

กอง
การศึกษา 

 รวม 12  โครงการ  10,850,000 10,800,000 10,700,000 10,000,000 10,000,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ 

รับผดิชอบ 
ปี ๒๕๖6 

(บาท) 
ปี ๒๕๖7 

(บาท) 
ปี๒๕๖8 
(บาท) 

ปี ๒๕๖9 
(บาท) 

ปี ๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน 
กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 
 

เพ่ือให้เด็กเยาวชน 
ประชาชน ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ได้ออกก าลังกาย 

เด็กเยาวชน ประชาชน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล            
จ านวน 150 คน 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ เด็กเยาวชน 
ประชาชน 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล มี
สุขภาพที่ดีร้อย
ละ 90   

เด็กเยาวชน 
ประชาชน 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
มีสุขภาพที่ดี  

กองการศึกษา 

2 จัดท าเรือไฟเข้า
ประกวดที่จังหวัด
นครพนม 

เพ่ือเป็นการสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

จัดท าเรือไฟจ านวน 1 
ล าและจัดท าซุ้มจ านวน 
1 ซุ้ม 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ประชาชนของ
อ าเภอธาตุพนม
และจังหวัด
นครพนมได้สืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรม ร้อย
ละ 100  

เด็ก,เยาวชน
,ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการน า
ศิลปวัฒนธรรมมา
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองการศึกษา 

 รวม 2  โครงการ  350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    
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บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2565 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

ท่ี แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี2566 
(บาท) 

ปี  2567 
(บาท) 

ปี  2568 
(บาท) 

ปี2569 
(บาท) 

ปี2570 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ค่าครภุัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า 1 หม้อ 
ขนาด 315 
(KVA) 

650,500 650,500 650,500 650,500 650,500 ส านักปลัดฯ 

2 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการป้องกันและระงับเหตุ
สาธารณภัยและเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานสามารถน ารถดับเพลิง
ออกช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทันท่วงที เป็นการป้องกัน  
ลดการสูญเสียและสร้างความ
ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและให้บริการอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตาม
ค าร้องขอ 

จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ 6 สูบ 
4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
6000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 คัน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัดฯ/
งานป้องกัน 

3 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซื้อหรือ
แลกเปลี่ยน
ที่ดิน 

จัดซื้อที่ดินพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 
เพ่ือรองรับการก าจัดขยะมูลฝอย
และให้สามารถรองรบัปริมาณขยะ
มูลฝอยในปัจจุบันและอนาคต 

ที่ดินพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 10 ไร่ 
 

1,200,000 1,200,000 -        - - กอง
สาธารณสุข 

4 การศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักเรียนที่เข้ารับบริการในรงเรียน
อนุบาลศรีโคตบูร 

พัดลมส าหรับ
ห้องเรียนใหม่  
จ านวน 72 ตัว 

302,400 302,400 302,400 302,400 302,400 กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 1/2565 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

ท่ี แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี2566 
(บาท) 

ปี  2567 
(บาท) 

ปี  2568 
(บาท) 

ปี2569 
(บาท) 

ปี2570 
(บาท) 

5 สังคม
สงเคราะห ์

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขน 

เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะขนส่ง
สิ่งของต่างๆเวลาจัดกิจกรรมหรือ
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

รถสามล้อ บรรทุก 
ซูโมต้า จ านวน 1 
คัน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

6 สังคม
สงเคราะห ์

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

มีเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ติดต้ัง 
ณ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือให้
บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ใช้
บริการ 

เครื่องท าน้ าร้อน-
น้ าเย็น       
จ านวน 1 เครื่อง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการ
ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยรวมทั้งการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
น้ี มาใช้ในการส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ,งานแผนที่ภาษี ให้มี
ความชัดเจนและเป็นข้อมูลตาม
สภาพจริง ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 

โดรน พร้อมติดต้ัง
กล้องถ่ายรูป 

85,000 - - - - กองคลงั 

รวม 6 โครงการ  4,929,900 4,844,900 3,644,900 3,644,900 3,644,900  

 
 

แบบ ผ.03 



- 29 - 
 

 
                                            บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565                                  แบบผ.01 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569   ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านว

น
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน                   

    แผนงานบริหารทั่วไป 4 1,079,600 4 1,079,600 4 1,079,600 4 1,079,600 4 1,079,600 20 5,398,000 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 5 1,179,600 5 1,179,600 1 1,179,600 1 1,179,600 1 1,179,600 25 5,898,000 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่                     

    แผนงานงบกลาง 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 

รวม 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 15 1,350,000 

3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน                     

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 5,315,000 5 5,315,000 5 5,315,000         15 15,945,000 

รวม 5 5,315,000 5 5,315,000 5 5,315,000 0   0   15 15,945,000 

4.  การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ิน                     

     แผนงานการศึกษา 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 10 29,000,000 

รวม 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 10 29,000,000 

รวมทั้งสิ้น 15 12,464,600 15 12,464,600 11 12,464,600 6 7,149,600 6 7,149,600 65 52,193,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 31 - 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 1/2565 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม ล าดับที่  24   หน้า 54           
 โครงการจัดงาน 

วันท้องถิ่นไทย 
เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนประชาชน
ได้น าคุณธรรม 
จริยธรรม  มาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ/ 
พนักงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก,
เยาวชน, 
ประชาชน 

ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร พนักงาน  
ประชาชนได้รู้จัก
วันท้องถ่ินไทย 

ส านักปลัดฯ 

 ข้อความใหม่           
 โครงการจัดงาน  

วันท้องถ่ิน ไทย 
 
 

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร
และพนักงาน
ตลอดจนประชาชน
ได้น าคุณธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

-คณะผู้บริหาร, 
พนักงาน, 
พนักงานจ้าง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ 80
ของคณะ
ผู้บริหาร, 
พนักงาน
เข้าร่วม  
กิจกรรม 

ผู้บริหารพนักงาน 
ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีเพิ่ม
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ป ี 2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
2 ข้อความเดิม  ล าดับที่  28 หน้า 67        
 โครงการจ้างเหมา

บริการพัฒนา
เว็บไซต์และการ
บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
เทศบาลฯ 

-เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ 
ของเทศบาลให้มี
ความทันสมัย และ
ให้บริการข่าวสาร
แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ์ 

-พนักงานจ้างเหมาฯ 
ดูแลเว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ จ านวน  
2 คน 

187,200 187,200 187,200 187,200 187,200 จ านวน
บุคลากร 

-ประชาชนได้รับ
ข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบันและทัน
เหตุการณ์ ได้
อย่างทั่วถึง 

กอง
ยุทธศาสตร์ 

 ข้อความใหม่           
 โครงการจ้างเหมา

บริการดูแลเว็บไซต์
และบริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลฯ 

-เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลให้มี
ความทันสมัย และ
ให้บริการข่าวสาร
แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ์ 

-พนักงานจ้างเหมาฯ 
ดูแลเว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ จ านวน  
3 คน 

280,800 280,800 280,800 280,800 280,800 ร้อยละ 80 
ของประชาชน  
ในพ้ืนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประชาชนได้รับ
ข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบันและทัน
เหตุการณ์ ได้
อย่างทั่วถึง 

กอง
ยุทธศาสตร์ 

หมายเหตุ  เนื่องจากชื่อโครงการ เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ปี  2566 
(บาท) 

ปี  2567 
(บาท) 

ปี  2568 
(บาท) 

ปี  2569 
(บาท) 

ปี  2570 
(บาท) 

3 ข้อความเดิม  ล าดับที่  31 หน้า 86        
 โครงการจัดต้ังศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

-เพี่อจ้างเหมา
บริการศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

-จ้างเหมาพนักงานฯ
ในศูนย์บริการ
ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 4 คน 

374,400 374,400 374,4๐๐ 374,400 374,400 จ านวนพนัก 
งาน 

-ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล  
มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ข้อความใหม่           
 โครงการศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

-เพี่อจ้างเหมา
บริการศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

-จ้างเหมาพนักงานฯ
ในศูนย์บริการ
ผู้สูงอาย ุ
จ านวน 4 คน 

374,400 374,400 374,4๐๐ 374,400 374,400 ร้อยละ 80 
ผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจ 

มีบุคลากรในการ
ขับเคลื่อน
โครงการฯ อย่าง
เพียงพอและ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
โครงการฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

หมายเหตุ  เนื่องจากชื่อโครงการไม่ถูกต้อง ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
4 ข้อความเดิม  ล าดับที่  32 หน้า 86        
 โครงการจัดต้ัง

ศูนย์บริการคน
พิการ 

-เพื่อจ้างเหมา
บริการศูนย์บริการ
คนพิการในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

-จ้างเหมาพนักงานฯ
ในศูนย์บริการคน
พิการ จ านวน  
4 คน 

374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 จ านวนพนัก 
งาน 

-คนพิการได้รับ
การดูแล มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ข้อความใหม่           
 โครงการ

ศูนย์บริการคน
พิการ 

-เพื่อจ้างเหมา
บริการศูนย์บริการ
คนพิการในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

-จ้างเหมาพนักงานฯ
ในศูนย์บริการคน
พิการ จ านวน  
4 คน 

374,400 374,400 374,400 374,400 374,400 ร้อยละ 80 
ผู้ใช้บริการมี

ความพึงพอใจ 

มีบุคลากรในการ
ขับเคลื่อน
โครงการฯ อย่าง
เพียงพอและ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
โครงการฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

หมายเหตุ  เนื่องจากชื่อโครงการไม่ถูกต้อง ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและประสิทธิภาพการบริการชุมชน 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม  ล าดับที่  12  หน้า  32         
 โครงการพัฒนา

ศักยภาพปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายป้องกัน 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติ งาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ป้องกัน 
เทศบาลต าบล  
ธาตุพนม     
จ านวน 20 คน 

10,000 10,000  10,000  30,000  30,000 จ านวน 
คน 

-เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
มีความรู้
ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 ข้อความใหม่           
 โครงการพัฒนา

ศักยภาพปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายป้องกัน 

-เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติ งาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ป้องกันเทศบาล
ต าบลธาตุพนม 
จ านวน 20 คน 

100,000 100,000  100,000  100,000  100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
รับการ
อบรมมี
ศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

-เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
มีความรู้
ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  
 
 
 
 



- 36 - 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่      
    แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม  ล าดับที่  24 หน้า 78        
 โครงการเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 
-เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ให้
มีคุณภาพท่ีดีข้ึน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

-ผู้ติดเช้ือเอดส์ ใน
เขตเทศบาล  
๑๔ ชุมชน  
 

96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,000 96,000 จ านวนผู้ติด
เช้ือเอดส์ 

-ผู้ป่วยเอดส์
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เบ้ืองต้น 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ข้อความใหม่           
 โครงการเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 
-เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ให้
มีคุณภาพท่ีดีข้ึน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

-ผู้ติดเช้ือเอดส์ ใน
เขตเทศบาล  
๑๔ ชุมชน  
จ านวน 20 คน 

120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ 120,๐๐๐ จ านวนผู้ติด
เช้ือเอดส์
ได้รับเบ้ียยัง
ชีพครบ 
100% 

-ผู้ป่วยเอดส์
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เบ้ืองต้น 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม  และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม  ล าดับที่  38 หน้า 82        
 โครงการสนับสนุน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล 
ธาตุพนม 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ รองรับและ
ขับเคลื่อนฯ 

-ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 14 ชุม
ชน,ชมรมไท๊เก๊ก
ธาตุพนม,กลุ่มผู้
เตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุท่ีสมัครใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

เป็นศูนย์การศึกษา  
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้ผู้สูงอายุ ใน 14 
ชุมชนของเทศบาล
ต าบลธาตุพนม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ข้อความใหม่           
 โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ      
เทศบาลต าบล 
ธาตุพนม 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ รองรับและ
ขับเคลื่อนสังคม
ผู้สูงอายุ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

-ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 14 ชุม
ชน,ชมรมไท๊เก๊ก
ธาตุพนม,กลุ่มผู้
เตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุท่ีสมัครใจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

เป็นศูนย์การศึกษา  
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้ผู้สูงอายุ ใน 14 
ชุมชนของเทศบาล   
ต าบลธาตุพนม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

หมายเหตุ  เนื่องจากชื่อโครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน,5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
2 ข้อความเดิม  ล าดับที่  46 หน้า 85        
 โครงการส่งเสริม

การจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลธาตุ
พนม 

-เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจเห็น
ความส าคัญ
สวัสดิการชุมชน
และส่งเสริมการ
ออมของประชาชน 

-ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล    
ธาตุพนม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ใน
ครัวเรือน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 ข้อความใหม่           
 โครงการกองทุน

สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลธาตุ
พนม 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการออม
ของประชาชน
กระทรวงมหาดไทย  

-ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล    
ธาตุพนม 
๑๔ ชุมชน  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนใน
ชุมชนมี
ความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน 

-ประชาชนมี
สวัสดิการและมี
ชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

หมายเหตุ  เนื่องจากกองทุนได้จัดต้ังเรียบร้อยแล้ว และตัวชี้วัดไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม  ล าดับที่  94 หน้า 123        
 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

ส่องสว่าง ซอย
อ านวยอุดม ม.1,ม.6 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่าง
เพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณ ซอยอุดม
พัฒนา ม.1,ม.6 ต าบล
ธาตุพนมเหนือ 

300,000 - - - - จ านวนจุด
ติดต้ัง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ข้อความใหม่           
 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

ส่องสว่าง ซอย
อ านวยอุดม ม.1,ม.6 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่าง
เพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณ ซอยอุดม
พัฒนา ม.1,ม.6 ต าบล
ธาตุพนมเหนือ 

300,000 300,000 300,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มปีงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
2 ข้อความเดิม  ล าดับที่  101 หน้า 125        
 โครงการติดต้ังเครื่อง

เติมอากาศโซลาร์
เซลล ์

เพื่อใช้ฟอก
อากาศและเพิ่ม
ออกซิเจน(O2) 
ในน้ า 

ติดต้ังเครื่องเติมอากาศ
ในน้ าระบบโซลาร์
เซลล์ จ านวน 18 ชุด 

500,000 - - - - จ านวน ทุ่น
ฟอกอากาศ 

แหล่งน้ ามี
ออกซิเจน(O2) 
ในน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 

 ข้อความใหม่           
 โครงการติดต้ังเครื่อง

เติมอากาศโซลาร์
เซลล ์

เพื่อใช้ฟอก
อากาศและเพิ่ม
ออกซิเจน(O2) 
ในน้ า 

ติดต้ังเครื่องเติมอากาศ
ในน้ าระบบโซลาร์
เซลล์ จ านวน 18 ชุด 

500,000 500,000 500,000 - - มีจ านวน
สัตว์น้ า
เพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 80 

แหล่งน้ ามี
ออกซิเจน(O2) 
ในน้ ามากข้ึน 

กองช่าง 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มปีงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
3 ข้อความเดิม  ล าดับที่  102 หน้า 126        
 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

ส่องสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell ) สาย
วัดป่าสุริโย หมู่ 4 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง
เพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ถนนสายวัดป่าสุริโย  
ม.4 ต าบลธาตุพนม
เหนือ 

500,000 - - - - จ านวนจุด
ติดต้ังไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 ข้อความใหม่           
 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

ส่องสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell ) สาย
วัดป่าสุริโย หมู่ 4 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 

เพื่อให้มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง
เพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ถนนสายวัดป่าสุริโย  
ม.4 ต าบลธาตุพนม
เหนือ 

500,000 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไป-มา
มีความพึง
พอใจ 

ลดปริมาณขยะติด
เชื้อในเขต
เทศบาลฯ 

กองช่าง 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มปีงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
4 ข้อความเดิม  ล าดับที่  103 หน้า 126        
 โครงการติดต้ัง

เตาเผาขยะติดเช้ือ
ขนาดเล็กระบบ 
Casification 

เพื่อใช้ก าจัดขยะ
ติดเช้ือในเขต
เทศบาลต าบล
ธาตุพนม 

เตาเผาขยะติดเช้ือ    
1 แห่ง 

1,000,000 - - - - จ านวน
เตาเผาขยะ 

ลดปริมาณขยะติด
เชื้อในเขต
เทศบาลฯ 

กองช่าง 

 ข้อความใหม่           
 โครงการติดต้ัง

เตาเผาขยะติดเช้ือ
ขนาดเล็กระบบ 
Casification 

เพื่อใช้ก าจัดขยะ
ติดเช้ือในเขต
เทศบาลต าบล
ธาตุพนม 

เตาเผาขยะติดเช้ือ    
1 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - จ านวน
ปริมาณขยะ
ติดเช้ือลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดปริมาณขยะติด
เชื้อในเขต
เทศบาลฯ 

กองช่าง 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มปีงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
5 ข้อความเดิม  ล าดับที่  104 หน้า 126        
 โครงการปรับปรุง

พื้นผิวทางเดินเท้า
และลาน
อเนกประสงค์ภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ธาตุพนม 

เพื่อให้มีทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีลาน
อเนกประสงค์จัด
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

ปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน
เท้าและลานอเนก 
ประสงค์ พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,770 ตาราง
เมตร 

3,015,000 - - - - โครงการ ประชาชนมีทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และมีลาน
อเนกประสงค์จัด
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 ข้อความใหม่           
 โครงการปรับปรุง

พื้นผิวทางเดินเท้า
และลานอเนก 
ประสงค์ภายในเขต
เทศบาลต าบลธาตุ
พนม 

เพื่อให้มีทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีลานอเนก 
ประสงค์จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน 

ปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน
เท้าและลานอเนก 
ประสงค์ พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,770 ตาราง
เมตร 

3,015,000 3,015,000 3,015,000 - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีทางเดิน
เท้าท่ีสะดวกในการ
สัญจรไปมา
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และมีลาน
อเนกประสงค์จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

กองช่าง 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มปีงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
    แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
1 ข้อความเดิม  ล าดับที่  29 หน้า 136        
 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนท่ีเข้า
เรียนในศูนย์ฯและ 
รร. อนุบาลฯ 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

-เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

 ข้อความใหม่           
 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนท่ีเข้า
เรียนในศูนย์และ  
รร.อนุบาล 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เด็กนักเรียน
ได้อาหารรับ
ครบ 5 หมู่ 
ร้อยละ 
100 

-เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารครบ 
5 หมู่ มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว,และยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
    แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ ์
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2566 

(บาท) 
ปี  2567 

(บาท) 
ปี  2568 

(บาท) 
ปี  2569 

(บาท) 
ปี  2570 

(บาท) 
2 ข้อความเดิม  ล าดับที่  34 หน้า 137        
 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนท่ีเข้า
เรียนในศูนย์และ  
รร.อนุบาล 

400,000 400,000 400,000  400,000  400,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 

-เด็กได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

 ข้อความใหม่           
 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) 
เด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กนักเรียนท่ีเข้า
เรียนในศูนย์และ  
รร.อนุบาล 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
ร้อยละ 
100 

-เด็กได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

หมายเหตุ  เนื่องจากตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง และขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
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