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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 10 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอกุดจับไปเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 51 ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ 31,875 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลปะโค  อ าเภอกุดจับ     จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะใต ้ ติดต่อต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ  ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเชียงยืน  อ าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลกุดจับ ต าบลขอนยูง ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองเพีย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง 

มีล าห้วยหลายสายที่ไหลผ่าน และมีคลองชลประทานไหลผ่าน สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภค และท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ สามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว และถ่ัวลิสง 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยหลวง  ล าห้วยหิน  ล าห้วยหมากผึ้ง ล าห้วยหินลาด ล าห้วย

โสกแก ล าห้วยแล้ง ล าห้วยน้ าค่าง ล าห้วยน้ าพาด 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

เทศบาลต าบลเมืองเพียไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลเมืองเพียประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน เต็มทั้งหมู่บ้านจ านวน 5 หมู่ คือ หมู่ 

4,5,6,10,12 และบางส่วนอยู่คาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลกุดจับ จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่
1,2,7,8,9,11  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 มี
จ านวน 2 เขตเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จ านวน 1 คน 
จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน 

 
3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  5,430 คน แยกเป็นชาย  2,726 คน หญิง  2,704 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย  106.47  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 24 เดือน ตุลาคม 2561) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 เพีย 81 81 162 221 
2 หัวขัว 240 225 465 182 
4 ดงน้อย 582 564 1,146 321 
5 โสกแก 450 458 908 216 
6 ข่า 429 417 846 221 
7 หัวขัวน้อย 6 4 10 23 
8 โนนเมือง 133 136 269 147 
9 โนนส าราญ 109 114 223 145 

10 ศรีวิไล 245 217 462 173 
11 ดงเค็ง 15 11 26 37 
12 ค าเจริญ 482 492 974 265 

 รวม 2,772 2,719 5,491 1,951 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      3    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านข่า  จ านวนนักเรียนประมาณ       55   คน 
2.โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ จ านวนนักเรียนประมาณ     107   คน 
3.โรงเรียนบ้านดงน้อย  จ านวนนักเรียนประมาณ       43   คน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรียบทายราม  จ านวนนักเรียนประมาณ       67   คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม  จ านวนนักเรียนประมาณ       30   คน 
 

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.เมืองเพีย)  1  แห่ง 
 4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโสกแก  1 แห่ง 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเมืองเพีย   1        แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    5 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 - 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 - 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 3 - 1 2 - 
2 9 2 2 5 - 
4 12 - 2 10 - 
5 9 - 1 8 - 
6 8 - 3 5 - 
7 - - - - - 
8 7 - 2 5 - 
9 7 - 2 5 - 

10 7 - 2 5  
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11 - - - - - 
12 8 - 2 6 - 
รวม 70 2 17 51 - 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล - - 4 - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

- - - - 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 99 % ส่วนที่เหลือ 1 % เป็นบ้านเรือน
ที่อยู่ห่างไกลจากถนน ยังไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าแรงต่ าเข้าถึงได้    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,6,8,9,10,12 
ส่วนหมู่บ้านที่เหลือบางส่วนใช้ระบบน้ าบาดาล หรือ น้ าบ่อที่ขุดขึ้นใช้เอง และใช้ระบบประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้านผือ 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอกุดจับ ตั้งอยู่ หมู่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี ห่างจากเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ข้าวโพด  
มันส าปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลเมืองเพีย มีการประมงที่ขึ้นชื่อคือ บ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อเลี้ยงปลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านค าเจริญ 
ต าบล   เมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลเมืองเพีย มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค เลี้ยงไก ่และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ 

         ต าบลเมืองเพีย อ าเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการซ่อมรถยนต์ขนาดกลาง  1  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ 
มีร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  1 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านศรีวิไล    
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง  
มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่  จ านวน 1 แห่ง มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน  6 แห่ง        
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          6.5 การท่องเที่ยว 
เขื่อนห้วยหลวง 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม แปรรูปถั่วลิสง     2 กลุ่ม 
- กลุ่มสมุนไพร      1 กลุ่ม 
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์     1 กลุ่ม  
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า     2 กลุ่ม 
- กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน    1 กลุ่ม 
- กลุ่มจักรสาน      2 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัว     1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรจัดหาปุ๋ยเพื่อเกษตรกร   1 กลุ่ม 
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว อ้อย 

มันส าปะหลัง ข้าวโพด  ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 11 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 เพีย 77 75 152 221 
2 หัวขัว 229 211 440 176 
4 ดงน้อย 584 575 1159 315 
5 โสกแก 440 458 898 212 
6 ข่า 418 417 835 217 
7 หัวขัวน้อย 7 4 11 23 
8 โนนเมือง 129 133 262 146 
9 โนนส าราญ 118 117 235 141 

10 ศรีวิไล 233 217 450 168 
11 ดงเค็ง 18 14 32 38 
12 ค าเจริญ 473 483 956 258 

 รวม 2,726 2,704 5,430 1,915 
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          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง ข้าวโพด  ถั่วลิสง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่  ล าห้วยหลวง  ล าห้วยหิน  ล าห้วยหมากผึ้ง ล าห้วยหินลาด ล าห้วย
โสกแก ล าห้วยแล้ง ล าห้วยน้ าค่าง ล าห้วยน้ าพาด         
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน  8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  2,4,5,6,8,9,10,12 
และมีราษฎรบางส่วนใช้น้ าประปาจากระบบประปาส่วนภูมิภาค 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชน ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และมี ร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   7    วัด ได้แก่     
1. วัดสีหนาราม 
2. วัดป่าหนองสีดา 
3. วัดเรียบทายราม    
4. วัดป่าค าเจริญ 
5. วัดป่าเทพปัญญาราม 
6. วัดป่าวิปัสสนาชัยยาราม  
7. วัดศรีสุธรรมมาราม   

          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  

ช่วงเดือน มกราคม – เดือนมีนาคมของทุกปี งานประเพณีบุญผะเหวด  
ช่วงเดือน พฤษภาคม – เดือนมิถุนายนของทุกปี งานประเพณีบุญบั้งไฟ  
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ 5 

 ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาอีสาน  
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
ถั่วลิสงคั่วทราย ดอกไม้ประดิษฐ์ 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย    8  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  4  แห่ง 
 ล าเหมือง  -  สาย 
 เขื่อน   1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   -  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน 8  แห่ง 
 คลองส่งน้ า  3  แห่ง 
          9.2 ป่าไม้ 

ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน 
          9.3 ภูเขา 
           ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้แก่ ดิน และ น้ า ซึ่งมีคุณภาพดี
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี 
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ส่วนที่ 2 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย หรือ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลเมืองเพีย รายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      22,000,000                     บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      22,000,000                     บาท 
 รายรับจริง                     20,738,326.93  บาท  
 รายจ่ายจริง                    20,712,541.97  บาท  
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      23,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      23,000,000       บาท 
 รายรับจริง                     20,976,352.80   บาท  
 รายจ่ายจริง                   20,944,695.83   บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     26,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     26,000,000        บาท 
 รายรับจริง                     21,024,376.32   บาท  
 รายจ่ายจริง                   20,980,147.53   บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     29,000,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     29,000,000  บาท  
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 นายสมเกียรติ  ยอดวงค์กอง   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏบิตั ิ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 39 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 6 

3.การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 51 43 

4.การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14 15 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 10 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 

7.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 25 25 

6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 

รวม 124 146 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไวใ้นแผนสามป ีเฉพาะปี 2558 ก าหนดไว ้124 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 146โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 117.74 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 นายสมเกียรติ  ยอดวงค์กอง   นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนา และไม่ได้จัดท างบประมาณใน
ปี 2558  
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ถือว่าไม่ได้น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมโครงการด้านการท่องเที่ยวซึ่งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมือง
เพีย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ เขื่อนห้วยหลวงซึ่งน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการ
บริหารจัดการ ข้อ 2.5 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
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2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลเมืองเพีย น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 112 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 
124 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 90.32 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 5 คะแนน ดังนั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิม
ร้อยละการปฏิบัติได้มากข้ึนก็จะเป็นการดี  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิมข้ึนมา 
2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ

ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
 

2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏบิตั ิ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 39 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 6 

3.การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 51 43 

4.การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14 15 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 10 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 

7.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 25 25 

6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 

รวม 124 146 
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           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพียได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่
สถานะทางการเงินและการคลัง 
  

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 
 

3.ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนา และไม่ได้จัดท างบประมาณใน
ปี 2558  
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ถือว่าไม่ได้น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมโครงการด้านการท่องเที่ยวซึ่งพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมือง
เพีย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ เขื่อนห้วยหลวงซึ่งน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได ้

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการ
บริหารจัดการ ข้อ 2.5 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลเมืองเพีย น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 112 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 
124 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 90.32 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 5 คะแนน ดังนั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิม
ร้อยละการปฏิบัติได้มากข้ึนก็จะเป็นการดี  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิมข้ึนมา 
2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ

ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 



12 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

ส่วนที ่3 
 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

1.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วสิยัทัศน ์ 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพฒันาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
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  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเปน็ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม 
 3.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยนื 
 4.ยุทธศาสตรด์า้นการเตบิโตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 5.ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง 
 6.ยุทธศาสตรด์า้นการเพิ่มประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั 
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 7.ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ 
 8.ยุทธศาสตรด์า้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
 9.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคเมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
 10.ยทุธศาสตรด์้านการตา่งประเทศ ประเทศเพื่อนบา้น และภมูภิาค 
 

1.3 แผนพฒันาภาค / แผนพฒันากลุม่จงัหวดั / แผนพฒันาจังหวดั  
 1) แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ตั้งอยู่ตอนบนของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ มีชัยภูมิที่โดดเด่นในการ 
เป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อ “ประตูสู่อาเซียน” ไปยังประเทศลาว โดยสามารถเดินทางจากจังหวัด เลย หนองคาย 
และบึงกาฬ ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวได้ และจากจุดก าหนดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 5 ที่
จังหวัด 
บึงกาฬ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางหมายเลข 8 เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนเหนือและเขตปกครอง 
พิเศษกว่างซีจ้วงของประเทศจีนตอนใต้ มีเอกลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใด 
โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ อารยธรรมล้านช้าง 
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมี 
พัฒนาการเคียงคู่มาพร้อมกันอารยธรรมอื่นๆ ใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมร เป็นต้น มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัด 
อุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปีพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ตั้งอยู่บ้านห้วย
เดื่อต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นต้น 
วสิยัทัศน์กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 (Vision) 
  “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
 

 2) แผนพฒันาจงัหวดั 
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในปี 2564”  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัอุดรธานี  

1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นสากล 
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2.การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  
4.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การบริการ และการส่งเสริมศิปลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
6.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
          1.4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั  
 วสิยัทัศน ์
“อุดรธานีเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม น าหน้าการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดอุดรธาน ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านทรัพยากรและคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
2.ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
          2.1 วสิยัทัศน ์

     “  ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน ” 
 
 

          2.2 ยทุธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนและสงเสริมการท่องเที่ยว 
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2.3  เป้าประสงค์  
 1.  มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน 

2.  มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และ
ลดปัญหาความยากจน 
3.  มีการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี มีการ
พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
4.  มีการดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสร้างสุขภาวะที่ดี 
6.  มีการรักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านอย่างมีระบบ 
7.  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนและบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
8.  มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และ
ลดปัญหาความยากจน 

 

          2.4 ตวัชีว้ดั 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

          2.5 ค่าเปา้หมาย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย

ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 

สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง

ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ก่อสร้างปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้าง

ปรับปรุงบ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ  ฯลฯ  
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2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์    
ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต 
จ าหน่าย การจ้างงาน  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะผี
มือแรงงาน และสินค้า OTOP  ฯลฯ      
 
   

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม วฒันธรรมและภมูปิัญญา
ท้องถิน่ 

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย การจัดระเบยีบสังคม ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพืน้ฐาน การป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัที่ดี
และการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลภายในหมู่บ้าน ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การปรบัปรุงภูมิทัศนใ์นเขตเทศบาล การ
อนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและปา่ไม้ชุมชน  การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เป็นพษิ ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการ
บรหิารจดัการ 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของส านักงาน การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง 
และการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ฯลฯ 
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2.6 กลยุทธ ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนและสงเสริมการท่องเที่ยว 

 

          2.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 
ยุทธศาสตร์ และ 26 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบาย

น้ า การจัดวางผังเมืองและ แผนที่ภาษ ี
    1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 
    1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรัรบปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะ 
    1.4  กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ เพ่ือ

การอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
    2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 
    2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสินค้า OTOP 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    3.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  

    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 
    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
    4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
    5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
    5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1 กลยุทธ์การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
    6.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 
    6.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการแก้ปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะ

ผู้บริหาร  
         และสมาชิกสภาเทศบาล 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงาน 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง และ

การเผยแพร่ ข่าวสารของทางราชการ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   8.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
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การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนนาด้านการเมือง
การปกครองแลละการบริหารจัดการ และการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

3.การวิเคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิน่ 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลเมืองเพียด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.  ระบบการบริหาร 
      -  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม 
         สอดคล้องกับภารกิจ 
      -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
         ด าเนินงาน 
      -  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
      -  มีการแบ่งงาน/ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
      -  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
 
 
3.  อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ ลูกจ้าง) 
      -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ 
         ปฏิบัติหน้าที่  
      -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
      -   มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตาม 
          โครงสร้าง 
 
 
 

1.  ระบบการบริหาร 
     -  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  มีการปรับปรุง 
        แก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความ 
        ชัดเจนในการด าเนินงาน 
    -   พ้ืนที่รับผิดชอบ ไม่สามารถบริการ การ 
        พัฒนา ได้ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก ขาดบุคลากรรับผิดชอบ  
        งานเฉพาะด้าน มีผลท าให้ผลงานไม่เกิด 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
     -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
     -  การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ/แบ่งงานไม่ 
        ชัดเจน ท าให้เกิดการเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน  
        ขาดการประสานงาน ผลของงานจึงไม่ดี                        
        เท่าท่ีควร  
2.  ระบบข้อมูล 
      - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
      -  การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่มีระเบียบ  
         จึงยากต่อการค้นหา และน ามาใช้ 
 3.  อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
     -  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้านไม่   
        เพียงพอ 
     -  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป   
        ผลของงานจึงไม่ดีเท่าที่ควร 
     -  ไม่มีการกระจายงานอย่างเหมาะสมกับ   
        บุคลากร แต่ละคน แต่ละแผนก งานกระจุก  
       อยู่เฉพาะแผนก ผลของงานจึงไม่ดีเท่าท่ีควร 
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4.  การเงิน/งบประมาณ 
  -  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
      -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
         และความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ 
     -   การเบิกจ่ายงบประมาณขาดการคล่องตัว 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

5.  ศักยภาพของชุมชน 
      -  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 
      -  มีการรวมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ 
         เสริม 
      -  ประชาชน ผู้น าชุมชน ให้ความร่วมมือ 
 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน   
         การ ท าการเกษตร 
      -  มีทรัพยากรป่าไม้ 
      -  พ้ืนที่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชผักทาง 
         เศรษฐกิจ  ท าการเกษตรแบบระบบอินทรีย์ 

 

5.  ศักยภาพของชุมชน  
       -  สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่ 
          เพียงพอ 
       -  ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
       -  ขาดการติดตามประเมินผลของกิจกรรม   
          อย่างเป็นระบบ และการเก็บข้อมูลอย่าง 
          ถูกวิธ ี
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     -  ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันใน 
           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
           สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 
โอกาส อุปสรรค 

- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุน
ส่งเสริมด้านการเกษตร การประกอบอาชีพใน
ชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 

- การสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

- พันธกิจของเทศบาลต าบลเมืองเพียเอ้ือต่อการ
พัฒนา 

 

- กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- การจัดสรรงบประมาณและระยะการ
เบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

- ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย
และไม่มีความรู้ความช านาญในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับถ่ายโอน 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ฝึกอบรมภาระหน้าที่  ที่จะถ่ายโอนให้กับ
องค์กร ก่อนที่จะท าการถ่ายโอนภารกิจ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลีย่นแปลงในประเทศทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ เทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลีย่นแปลงในระดบัภูมภิาคทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพมิพเ์ขยีว) หรือแนวทางทีจ่ะให ้
AEC เปน็ไปคอื 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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แบบ ยท.01 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชนอ์ยา่งยั่งยืน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

2.การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรือ่งของ
อารยธรรมและประวัติศาสตร ์

1.การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
3.การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การยกระดับคุณภาพชวีิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์การบริการ 

และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยัและเป็นสากล 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยทุธศาสตรท์ี ่1  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  
การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

ยทุธศาสตรท์ี ่3  
การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยว 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  
การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
และคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ ทต.

เมืองเพีย 

1.การพัฒนา

ด้านโครงการ

สร้างพื้นฐาน 

2.การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 

3.การพัฒนาด้าน

สังคม วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.การพฒันาด้านการรักษา

ความสงบเรียนร้อย การจัด

ระเบียบรสงัคม ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.การพัฒนา

ด้านสาธารณสุข 

6.การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

7.การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง

และการบริหารจัดการ 

8.การพัฒนาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

มีการส่งเสริม

สนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

มีการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของ

ชุมชน ธ ารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

มีการรักษาความสะอาด 

ความเรียบร้อย และการจัด

ขยะมูลฝอยในหมูบ่้านอย่าง

มีระบบ 

มีระบบบริการด้าน

สาธารณสุขและ

สร้างสุขภาวะที่ด ี

มีการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

และลดปัญหาความยากจน 

มีการปรบัปรุง พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้

ครอบคลมุและมี

มาตรฐาน 

มีความพร้อมในการ

ให้บรกิารประชาชน

และบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

มีการพฒันาการศึกษา

ทั้งในระบบนอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

มีการพฒันาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวอย่างเป็น

ระบบ 

1.1 ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารงุรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ทอ่ระบายน้ า 

การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 

1.2 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุรกัษาระบบประปาหมู่บ้าน 

1.3 ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารงุรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ 

1.4 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุรกัษาแหลง่กักเกบ็น้ าตามธรรมชาติ เพื่อการ

อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

2.1 ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

2.2 ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 

2.3 ส่งเสริมการพฒันาทักษะฝีมอืแรงงาน และสินค้า OTOP 

3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถ่ิน 

3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3.3 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี 

ผู้สงูอายุ และคนพิการ 

3.4 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.1 การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 

4.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมูบ่้าน 

4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.1 การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 

5.2 การป้องกันและระงบัโรคติดต่อ 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและ

การมสี่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

6.1 การรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อย

ของสังคม 

6.2การปรับปรงุภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

6.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูภายใน

หมู่บ้าน 

6.4 การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 

6.5  การส่งเสรมิการแก้ไขปัญหามลภาวะทีเ่ป็นพิษ 

7.1 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล 

7.2 พัฒนาข้ันตอนการใหบ้รกิารประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงาน 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง และ

การเผยแพร่ข่าวสารของทงราชการ 

8.1 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

8.2 พัฒนาด้านการสง่เสรมิแหล่งทอ่งเที่ยว 
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เป้าประสงค ์
มีการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
และมีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
1.1 ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารงุรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ทอ่ระบายน้ า การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 

1.2 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุรกัษาระบบประปาหมู่บ้าน 

1.3 ก่อสร้างปรบัปรุงบ ารงุรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

1.4 ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารงุรกัษาแหลง่กักเกบ็น้ าตามธรรมชาติ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าประสงค ์
มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชน

พึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์
2.1 ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

2.2 ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 

2.3 ส่งเสริมการพฒันาทักษะฝีมอืแรงงาน และสินค้า OTOP 

 

แบบ ยท.01 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
2  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
3. สนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  โครงการการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุม่อาชีพ 
6.  โครงการจัดนิทรรศการของดีกุดจับ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์
มีการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  

มีการพฒันาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 

กลยุทธ ์
3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน      3.2 ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

3.3 ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และคนพิการ        3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2. อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 
4. โครงการ ทต.เคลื่อนที่ เพื่อบรกิารประชาชน 
5.  โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี 
                          ฯลฯ 
 

1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3.แผนงานงบกลาง 
 4.แผนงานการศึกษา 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 
เป้าประสงค ์

มีการดูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ 
1.การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน  2.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บา้น  
3.การป้องกันและบรรเสาธารณภัย 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน 
2. โครงการประกวดหมู่บ้านสวยงาม 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
4. โครงการผู้ประสานงาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
5. โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

                       ฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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เป้าประสงค์มีระบบบริการดา้นสาธารณสุขและสรา้งสุขภาวะทีด่ี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 
1.การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน 2.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 3.ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัที่ดีและการมีส่วนรว่มด้านสาธารณสุข 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) 
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติงานของ อผส. 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4. โครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
                     ฯลฯ 

แผนงานการสาธารณสุข แผนงานการเคหะและชุมชน แผนงานงบกลาง 
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เป้าประสงค ์
มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อย และการจดัการขยะมลูฝอยในหมูบ่้านอย่างมีระบบ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

กลยุทธ ์
1.  การรกัษาความสะอาดและความสงบเรยีบร้อยของสังคม  2.  การปรับปรุงภูมทิัศนใ์นเขตเทศบาล 
3  .การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน  4.การอนุรกัษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 
5.การส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลภาวะทีเ่ป็นพิษ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสริมให้บริการประชาชนในพื้นที่รักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
2. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สองขา้งทางถนนภายในเขตเทศบาล 
3. โครงการท้องถิ่นไทรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว 
4. โครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยมลภาวะเปน็พิษ 
5. โครงการสนบัสนนุพนัธ์สัตว์พนัธ์พืชให้ประชาชน 

                       ฯลฯ 

แผนงานการเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
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เป้าประสงค ์
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชกิสภา 
2. พัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุครุภัณฑ์ ของส านักงาน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง และการเผยแพร่
ข่าวสารของทางราชการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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เป้าประสงค ์

มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.เมืองเพีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.พัฒนาด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวทีไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของท้องถิ่น 
2.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย 
                                 ฯลฯ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้า
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ  

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
การจดัระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

 

8.ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ด้ า น ก า ร
พั ฒน า แ ละ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

7.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง 
การปกครอง
และการ
บริหารจัดการ 

 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.
ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา 
ด้านสา
ธารณ 
สุข 

เป้าประสงค์ 

มีการปรับปรุง 
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้ค
รอลคลุมและ
มีมาตรฐาน 

 

มีการสร้างงาน
สร้างอาชีพ 
ส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชนเข้มแข็ง
ย่ังยืนประชาชน
พึ่งตนเองได้และ
ลดปัญหาความ
ยากจน 

 

มีการเพิ่มพนู
การเรียนรู้ของ
ชุมชนธ ารงไว้ซึ่
ศิลปวัฒน 
ธรรมและขนบ
ธรรมเนมี
ประเพณ ี

มีการดูแล
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข
และสร้างสุข
ภาวะที่ด ี

มีการรักษา
ความสะอาด
เรียบร้อย

และการจัด
ขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้าน

อย่างมีระบบ 

มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา

ท้องถ่ิน มีความ
พร้อมในการ

ให้บรกิารประชาชน
และบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

มีการพัฒนา
และส่งเสริม
การท่องเท่ียว
อย่าเป็น
ระบบ 

ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

 

4.เพื่อ
พัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและความ
สงบเรียบร้อย 

 

8.เพื่อ
พัฒนาการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

 

6.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3.เพื่อพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

5. เ พื่ อ
พั ฒ น า ก า ร
สาธารณสุข 

 

7.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 
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กลยุทธ์ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ท่อเหลี่ยม ทอ่ระบายน้ า 
การจดัวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 
2.ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรกัษา
ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
3.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.ก่อร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษา
แหล่งกกัเก็บน้ าตามธรรมชาต ิเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

1.ส่งเสิรม
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตร
อินทรีย์ 
2.ส่งเสริมอาชีพ
และการประกอบ
อาชีพ การผลิต 
จ าหน่าย การจ้า
งาน 
3.ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะผืมือ
แรงงาน และ
สินค้า OTOP 

1.ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
ท้องถ่ิน 
2.ส่งเสิรมการ
กีฬาและ
นันทนาการ 
3.ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ  
4.ส่งเสริม
และดัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1.การพัฒนา
อาสาสมัคร
ชุมชน 
2.การรักษา
ความสงบเรียบ
และความ
ปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 
3.การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.การเรียนรู้
ด้านสาธารณสุข
ข้ันพื้นฐาน 
2.การป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 
3.การส่งเสริม
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
และการมีส่วน
ร่วมด้านสาธาณ
สุข 
4.การจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลภายใน
หมู่บ้าน 

1.การรักษา
ความสะอาด
และความสงบ
เรียบร้อยของ
สังคม 
2.การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล 
3.การอนุรักษ์
แหล่งน้ า
ธรรมชาติและ
ป่าไม้ 
4.การส่งเสริม
การแก้ไขปัญหา
มลภาวะที่เป็น
พิษ 

1.ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ คณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 
2.พัฒนาขั้นตอน
การให้บริการ
ประชาชน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของ
ส านักงาน 
3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้าน
การเมือง การ
ปกครอง และการ
เผยแพร่ข่าวสารข
ของทางราชการ 

1.ส่งเสริม
การลงทุน
เพื่อเพิ่ม
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
2.พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

 

แผนงาน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ
สาธารณสุข 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 
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3.5 รายละเอยีดยุทธศาสตร ์

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

23 23 56 2 104 1.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม 
ท่อระบายน้ า การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 
2.ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
3.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
4.ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าตาม
ธรรมชาติ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 

การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

มีการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ยั่งยืน

ประชาชนพึ่งตนเองได้
และลดปัญหาความ

ยากจน 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเทศบาลต าบล

เมืองเพียเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

6 3 15 0   24 1.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
2.ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต 
จ าหน่าย การจ้างงาน 
3.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสินค้า 
OTOP 

โครงการด้านการ
พัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพ 

ส านักปลัด พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาสังคม

วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

มีการเพิ่มพูนการ
เรียนรู้ของชุมชนธ ารงค์
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมึคุณภาพที่ดี

เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์เพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่อง 

54 19 42 4 119 1.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
2.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  

ส านักปลัด จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ

รักษาความสงบ
เรียบร้อยการจัด

ระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน 
 

มีการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ระดับคุณภาพชีวิตด้านความ
ปลอดภัยมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของประชาชน
ภายในเทศบาลต าบล
เมืองเพียเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 

17 11 7 6 41 1.การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 
2.การรักษาความสงบเรียบและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการส่งเสริม
ด้านความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลัด จังหวัด 
อ าเภอ 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

มีระบบบริการด้าน
สาธารณสุขและสร้าง
สุขภาวะที่ดี 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลเมืองเพียดีเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

21 9 23 4 57 1.การเรียนรู้ด้านสาธารณะสุขข้ันพื้นฐาน 
2.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
3.การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณสุข 
4.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน 

โครงการด้าน
สาธารณสุข 
 

ส านักปลัด กระทรวง
สาธารณ

สุข 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

มัการรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยและ
การจัดการขยะมูลฝอย
ในหมู่บ้านอย่างมีระบบ 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

16 15 15 15 61 1.การรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของ
สังคม 
2.การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
3.การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ 
4.การส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 

โครงการด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

ปกครองและการ
บริหารจัดการ  

เพื่อพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 

7 8 6 1 22 1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
2.พัฒนาข้ันตอนการให้บริการ ประชาชน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของส านักงาน  
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง 
การปกครอง และการเผยแพร่ข่าวสารของทาง
ราชการ 

โครงการด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กกต. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

 

มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 

การเพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

1 2 0 0 3 1.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.พัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โครงการด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด ททท. 

แบบ ยท.03 



37 
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
 

รวม 8 ยทุธศาสตร ์ 14 ดา้น 

 

16 แผนงาน 
 

5 หนว่ยงาน 3 หนว่ยงาน 

 
 



ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน      

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 13,790,000 15 3,130,000 35 11,050,000 3 400,000 73 28,370,000

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 7 650,000 5 600,000 15 1,450,000 2 200,000 29 2,900,000

1.3  แผนงานการเกษตร 1 100,000 2 400,000 6 5,400,000 0 0 9 5,900,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 28 14,540,000 22 4,130,000 56 17,900,000 5 600,000 111 37,170,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 5 590,000 3 550,000 13 1,590,000 0 0 21 2,730,000

2.2  แผนงานการเกษตร 4 800,000 0 0 0 0 0 0 4 800,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 9 1,390,000 3 550,000 13 1,590,000 0 0 25 3,530,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรม

    และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30 1,993,000 11 530,000 22 1,380,000 0 0 63 3,903,000

3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 200,000 2 1,100,000 2 2,200,000 0 0 5 3,500,000

3.3  แผนงานงบกลาง 1 5,200,000 0 0 0 0 0 0 1 5,200,000

3.4  แผนงานการศึกษา 19 2,115,720 5 54,000 14 965,000 2 40,000 40 3,174,720

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 150,000 1 100,000 3 240,000 2 150,000 8 640,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 53 9,658,720 19 1,784,000 41 4,785,000 4 190,000 117 16,417,720
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี



ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบ

  เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัย

    ในชวีิตและทรัพย์สิน

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,004,000 9 844,000 6 674,000 2 400,000 27 2,922,000

4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 300,000 1 100,000 1 100,000 0 0 5 500,000

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 5 110,000 1 35,000 0 0 4 125,000 10 270,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 18 1,414,000 11 979,000 7 774,000 6 525,000 42 3,692,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

5.1  แผนงานสาธารณสุข 13 741,500 8 510,000 21 998,000 4 390,000 46 2,639,500

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5 325,000 1 30,000 2 100,000 0 0 8 455,000

5.3  แผนงานงบกลาง 1 100,000 0 0 0 0 0 0 1 100,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 19 1,166,500 9 540,000 23 1,098,000 4 390,000 55 3,194,500

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

6.1  แผนงานการเกษตร 2 40,000 4 460,000 3 430,000 0 0 9 930,000

6.2  แผนงานการเคหะและชุมชน 4 450,000 4 5,420,000 3 450,000 1 200,000 12 6,520,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 6 490,000 8 5,880,000 6 880,000 1 200,000 21 7,450,000
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ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี



ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

     และการบริหารจัดการ

7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 22 1,920,500 9 309,500 7 840,000 2 810,000 40 3,880,000

7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 0 0 3 150,000

7.3  แผนงานการศึกษา 2 20,300 0 0 0 0 2 20,300 4 40,600

7.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 1,000,000 1 2,400,000 2 3,400,000

7.5  แผนงานการเคหะและชุมชน 7 172,300 0 0 0 0 0 0 7 172,300

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 50,000 1 100,000 2 600,000 1 6,500,000 5 7,250,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่7 33 2,213,100 11 459,500 11 2,490,000 6 9,730,300 61 14,892,900

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

8.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 500,000 2 150,000 0 0 0 0 3 650,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่8 1 500,000 2 150,000 0 0 0 0 3 650,000

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 - 8 167 31,372,320 85 14,472,500 157 29,517,000 26 11,635,300 435 86,997,120
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ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี







แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยและเปน็สากล

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการจดัการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน

ยทุธศาสตรท์ี่  1     การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล./ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่  1  200,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายทรายคลองจดคลองชลประทาน ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 1  - - 400,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน LMC ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 1 300,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยศาลาประชาคม ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่  1  -  - 90,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยอ่อนตา ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 1  - - 100,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล./ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 2   - - 600,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยปียืน ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. / ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่  2  200,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนเรียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวดัอุดรธานี
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 2 - - 500,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

หลังโรงเรียนบ้านหัวขัว ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 2  - - 30,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายมีชัย ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั หมู่ 2 - - 100,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพือ่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ถนนสายหนองครก ในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นในการคมนาคม

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 4  60,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยพันธ์สุข ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 4  100,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยหงษ์ทอง ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 4  50,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยสีวัน คุ้มดงทอง ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 4  50,000 -  - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยปูุจั่ม ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 4 120,000 50,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

 ซอยปูุตา ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยั 

16 โครงการขุดลอกหนองหลวง เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 4 - - 150,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ในการ กองช่าง
  ในการเกษตรและน้ าไหลได้ดี  อย่างเพียงพอ เกษตรและระบายน้ าได้ดีในฤดูฝน

17 โครงการขุดลอกหนองอนีาก เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 4 - - 150,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ในการ กองช่าง
  ในการเกษตรและน้ าไหลได้ดี  อย่างเพียงพอ เกษตรและระบายน้ าได้ดีในฤดูฝน

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 5 40,000 -  - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยสุดทาวา หมู่ 5 ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 5  50,000 - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยหนองทุ่ม ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

20 โครงการขุดลอกล าหนองทุ่ม 1-2 เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 5  -  - 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 6 200,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยเทพวงสา ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 6 - 500,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยวงค์นะรัตน์/ซอยเจริญสุข ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

23 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 6 - 150,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยสามัคคี 1 ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

24 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรม หมู่ 6  -  - 40,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนใช้ในการประกอบกจิกรรม กองช่าง

เมรุวัดศรีสุธรรมารามบ้านข่า (ฌาปนกจิ) ทางศาสนาของหมู่บา้น ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้น(ฌาปนกจิ) ทางศาสนาของ

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อเป็นที่พักของญาติผู้เสียชีวติ หมู่ 6 - - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนหมู่บ้านเป็นที่พักของญาติผู้เสียชีวิต กองช่าง

พักญาติ วัดศรีสุธรรมาราม บ้านข่า ที่มาร่วมในกจิกรรมทางศาสนา ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นที่มาร่วมในกจิกรรมทางศาสนา

26 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีร้ัวที่ หมู่ 6 - 100,000 - - ร้อยละหรือจ านวนเด็กมี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6 มีร้ัวที่ กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเพีย  หมู่ 6  ได้มาตรฐานและเกดิความปลอดภยั ความปลอดภัยมากขึ้น ได้มาตรฐาน เกดิความปลอดภัย

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 6  - - 100,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนส่ีแยก-คลองชลประทาน ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

28 โครงการขุดลอกหนองบวั และ เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 6  -  - 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ฝายกั้นน้ าของบา้นข่า หมู่ 6 ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

29 โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 7  - - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายบ่อปลาข้างชลประทาน-ห้วยแล้ง ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

30 โครงการการกอ่สร้างถังน้ าใส เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค หมู่ 5 300,000 - - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง

ระบบประปาหมู่บา้น บริโภคที่สะอาด อย่างเพียงพอ บริโภคอยา่งพอเพยีงและทั่วถึง

31 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 8 100,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยศรีทองราช ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 8 200,000 - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ข้างวัดเทพปัญญาราม ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

33 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 9   - - 540,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยพรชัยแก้ว ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล./ลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 9 100,000 100,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยสุนทร ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 9 - - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยศรีพันธุ์ ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

36 โครงการการกอ่สร้างลานเอนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้ใน หมู่ 9 100,000 100,000 - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่ท า กองช่าง

สาธารณะ การท ากจิกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นกจิกรรมของหมู่บา้นร่วมกนั

37 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นหว้ยน้ าพาด เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 9 - 100,000 - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

38 โครงการขุดลอกล าหว้ยน้ าค่าง เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู9่ ขนาด 8x160 เมตร  - - 1,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ท านบกั้นน้ าเกบ็กกัน้ า ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ ลึก 3 เมตร อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

39 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 10 200,000 - 760,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายหนองเปลือย ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 10 50,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

สายหลังเทศบาล ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยั 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 10 - - 100,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ซอยสมานชัย-หนองเปลือย ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยั 

42 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 6 20,000 -  - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก หมู่ 10 - 100,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง

ซอยสมานชัย ลดปัญหาน้ าท่วมขัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นลดปญัหาน้ าทว่มขัง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่  12  200,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายข้างวัดค าเจริญ ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่  12  200,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายฟาร์มปลา ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 12 - - 1,000,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนน คสล. สายดงเด็ง-ค าเจริญ ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

47 โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 12  - - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยปาละวงศ์ /ซอยสมบูรณ์ ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

48 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 12  - 200,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ซอยชุมชนเกษตร ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

49 โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 12  - - 100,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

สายหลังโรงเรียน ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 12 - 90,000 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนลูกรังสายหนองครก/รอบวดัปาุค าเจริญ ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

51 โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาด หมู่ 12 - 100,000  - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาด กองช่าง

หมู่บา้น หนองฮะ อยา่งทั่วถึง อย่างเพียงพอ อยา่งทั่วถึง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

52 โครงการขุดลอก เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 12 - - 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
หนองสาธารณะหนองแสง ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

53 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 12 ระยะทาง 2,000 ม.  - 300,000  - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
นาถ่อน ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล./ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง หมู่ 2,12,5,4 - - 400,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ลาดยาง สายหัวขัว - ดงน้อย ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

55 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลวง/หว้ยหนิ เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 4 ,หมู่ 5, หมู่ 12  - - 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

56 โครงการขุดลอกล าหว้ยหมากผ้ึง ม.6 เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ หมู่ 6,5,10,7  -  - 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
/หว้ยหนิลาด/หว้ยโสกแก/ล าหว้ยแล้ง ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ

57 โครงการปรับปรุงไหล่ถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000  - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

58 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการเพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ถนนคสล./ลาดยาง/ลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยัในการคมนาคม

59 โครงการถมที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่ท ากจิกรรม ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล -  - 40,000 - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีพื้นที่ท า กองช่าง

ของหมู่บ้านร่วมกนั ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นกจิกรรมของหมู่บา้นร่วมกนั

60 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม/ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ท า ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 -  - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ท า กองช่าง

ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้าน กจิกรรมของหมู่บ้านร่วมกนั ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นกจิกรรมของหมู่บา้นร่วมกนั

61 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพื่อใหป้ระชาชนที่มาร่วมกจิกรรม ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 200,000  - - ร้อยละหรือจ านวนประชาชนประชาชนที่มาร่วมกจิกรรม กองช่าง

. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีหอ้งน้ าใช้และถูกสุขลักษณะ ที่มาร่วมกจิกรรมเพิ่มมากขึ้นมีหอ้งน้ าใช้และถูกสุขลักษณะ

62 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่มั่นคง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการประชาชนมีถนนที่มั่นคง กองช่าง

ภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาล ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 - - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง

พร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาล ลดปัญหาน้ าท่วมขัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นลดปญัหาน้ าทว่มขัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

64 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหม้ีสะพาน คสล.ข้ามคลอง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 200,000 - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กองช่าง

ข้ามคลองสาธารณะ ที่มีมาตรฐาน คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นปลอดภยั 

65 โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ า คสล. เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 200,000 - - ร้อยละหรือจ านวนครัวเรือนมีการระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง คมนาคมสะดวกรวดเร็วเพิม่มากขึ้นลดปญัหาน้ าทว่มขัง

66 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ ากนั ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 -  - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนได้ใช้น้ ากนั กองช่าง

อยา่งทั่วถึง อย่างเพียงพอ อยา่งทั่วถึง

67 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ ากนั ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนได้ใช้น้ ากนั กองช่าง

ระบบประปาหมู่บา้น อยา่งทั่วถึง อย่างเพียงพอ อยา่งทั่วถึง

68 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง

 บริโภคอยา่งพอเพียงและทั่วถึง อย่างเพียงพอ บริโภคอยา่งพอเพยีงและทั่วถึง

69 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 - - - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น/การเกษตร บริโภคอยา่งพอเพียงและทั่วถึง อย่างเพียงพอ บริโภคอยา่งพอเพยีงและทั่วถึง

70 โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหส้ามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - 100,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ าใช้ สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กองช่าง
ฝายกั้นน้ าหมู่บา้น ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ อย่างเพียงพอ ในการเกษตรอยา่งเพยีงพอ
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แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยและเปน็สากล

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการจดัการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน

ยทุธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาูใช้อยา่ง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 80,000  - 100,000 - ร้อยละของประชาชนที่ ประชาชนมีไฟฟาูใช้อยา่ง กองช่าง

ส่องสวา่งตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา ใช้เส้นทางสัญจรมีความ ทั่วถึงสะดวกในการสัญจรเวลา  

กลางคืน ปลอดภัย กลางคืน

2 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งถนน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวติ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 -  - - ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกดิความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน และทรัพยสิ์นของประชาชน เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยัและทรัพยสิ์นของประชาชน

3 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชีวติ หมู่ 5 - - 50,000 - ร้อยละของประชาชนที่ใช้ เกดิความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ถนนโสกแกดงน้อย และทรัพยสิ์นของประชาชน เส้นทางสัญจรมีความปลอดภยัและทรัพยสิ์นของประชาชน
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แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 1.ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อนอ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกจิ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000  -  - - จ านวนครัวเรือนที่น้อมน ามีการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกจิ ส านักปลัด

หรือพระราชเสาวณีย์ พอเพยีงมาเปน็แนวทางด าเนนิชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต (แผนชุมชนที่ 1,2)

มาใช้ในการด าเนินชีวิต

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการใช้ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 300,000  - - จ านวนครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ย เกษตรกรมีความรู้ในการใช้ปุ๋ย ส านักปลัด

ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์และอื่นๆ ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  

3 โครงการขยายผลหมู่เศรษฐกจิ เพื่อนอ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกจิ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 -  - - จ านวนครัวเรือนที่น้อมน ามีการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกจิ ส านักปลัด

พอเพียง พอเพยีงมาเปน็แนวทางด าเนนิชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต (แผนชุมชนที่ 1-6)

มาใช้ในการด าเนินชีวิต

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้  รู้จกัวธิี ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 200,000 300,000 - จ านวนประชาชนที่สามารถประชาชนมีความรู้  รู้จกัวธี ส านักปลัด

กรรมและกลุ่มอาชีพหตัถกรรมในด้าน การเพิ่มรายได้  และลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในการเพิ่มรายได้  และลดรายจา่ย (แผนชุมชน อพม.)

การเพิ่มศักยภาพ/ปัจจยัการผลิต ในครัวเรือน ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ในครัวเรือน

การตลาด  และอื่นๆ

5 โครงการส่งเสริมลานตากผลผลิต เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ตากผลผลิต ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 500,000 - จ านวนประชาชนที่ใช้ เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ตากผลผลิต ส านักปลัด

ทางการเกษตร ทางการเกษตร เปน็การเพิ่มมูลค่า บริการลานตากผลผลิต ทางการเกษตร เปน็การเพิ่มมูลค่า (แผนชุมชนที่ 1-6)

ใหก้บัสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมากขึ้น ใหก้บัสินค้าทางการเกษตร

6 โครงการเพิ่มความรู้อาชีพเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้  รู้จกัวธิี ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 50,000 - จ านวนประชาชนที่สามารถประชาชนมีความรู้  รู้จกัวธี ส านักปลัด

รายได้ในครัวเรือน การเพิ่มรายได้  และลดรายจา่ย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในการเพิ่มรายได้  และลดรายจา่ย  

ในครัวเรือน ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ในครัวเรือน
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

7 โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ทางการ เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่เรียนรู้ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 100,000 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ ประชาชนมีสถานที่เรียนรู้ ส านักปลัด

เกษตรต าบล และฝึกประสบการณ์การท าอาชีพ การฝึกประสบการณ์เพิ่ม และฝึกประสบการณ์การท า  

เสริมใหค้รอบครัว มากขึ้น อาชีพเสริมใหค้รอบครัว

8 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหป้ระชาชน ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 10,000 - จ านวนประชาชนที่หันมาการส่งเสริมใหป้ระชาชน ส านักปลัด

ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต หนัมาออมทรัพยม์ากขึ้น ออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น หนัมาออมทรัพยม์ากขึ้น  

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม หมู่ 5 50,000 - 50,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด

กลุ่มถั่วค่ัวทราย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กบั ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้นลดการผูกขาด  

สมาชิก จากพ่อค้าคนกลาง

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม หมู่ 4,12 - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กบั ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้นลดการผูกขาด  

สมาชิก จากพ่อค้าคนกลาง

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม หมู่ 4 50,000 - 500,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด

กลุ่มทอเส่ีอกก เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กบั ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้นลดการผูกขาด  

สมาชิก จากพ่อค้าคนกลาง

12 โครงการจดัต้ังตลาดปลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย หมู่ 4 - - 50,000 - จ านวนประชาชนที่มีรายได้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักปลัด

ให้ประชาชน เพิ่มมากขึ้นจากการจ าหนา่ยปลา  

13 โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ทุกหมู่บ้าในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักปลัด

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และน าผลิตภัณฑ์มาประยกุต์ ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และน าผลิตภณัฑ์มาประยกุต์

ให้ทันสมัย  เพิ่มมูลค่าสินค้า ใหท้นัสมัย  เพิ่มมูลค่าสินค้า

14 โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าของ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 50,000  - - ร้อยละหรือจ านวนครัว เปน็การส่งเสริมสินค้าของ ส านักปลัด

การเกษตรและสินค้าหัตถกรรม เกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เรือนที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรใหม้ีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  

พื้นบ้าน
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

15 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000  -  - - จ านวนสมาชิกที่ได้รับการสมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ส านักปลัด

อาชีพ ประสบการณ์  น ามาใช้ในการ ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ประสบการณ์  น ามาใช้ในการ (แผนชุมชนที่ 1-6)

ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ

16 โครงการส่งเสริมการจัดต้ังร้านค้า เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 100,000 - จ านวนสมาชิกของสหกรณ์สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ ส านักปลัด

สหกรณ์/ กลุ่มออมทรัพย์  ฯ ประสบการณ์  น ามาใช้ในการ มีจ านวนมากขึ้น ประสบการณ์  น ามาใช้ในการ  

ในการบริหารจัดการกลุ่ม ในการบริหารจดัการกลุ่ม

17 โครงการเกษตรกรสุขภาพดี  ชีวีมีสุข เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพ เกษตรกรทุกหมู่บ้าน - - 40,000 - จ านวนประชาชนทีสุขภาพเกษตรกรมีสุขภาพ ส านักปลัด

พลานามัยที่แข็งแรง ในเขตเทศบาล ดีขึ้น พลานามัยที่แข็งแรง  

18 โครงการอบรมการปูองกันและ เพื่อเพิ่มความรู้  วิธีการปูองกัน เกษตรกรทุกหมู่บ้าน -   - 40,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการใช้เพิ่มความรู้  วธิกีารปอูงกนั ส านักปลัด

ก าจัดศัตรูพืช ตัวเองปราศจากสารเคมีต่างๆ ในเขตเทศบาล สารเคมีลดลง ตัวเองปราศจากสารเคมีต่างๆ (แผนชุมชนที่ 1-6)

19 โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้ร่วม ประชาชนในต าบลและ 40,000 - - - จ านวนประชาชนที่เข้า ประชาชนได้แสดงสินค้าหตัถกรรม ส านักปลัด

แสดงสินค้า หัตถกรรมพื้นบ้าน ในอ าเภอกดุจบั ร่วมแสดงและจ าหน่าย พื้นบา้นและผลิตภณัฑ์การเกษตร  

การออกร้านจ าหนา่ยสินค้า OTOP สินค้าในงานเพิ่มมากขึ้น

-51-

งบประมาณและที่ผ่านมา



-52- แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่3 การยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้สงัคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 5.ดา้นการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนรัุกษข์นบธรรมเนยีม ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000  -  - - ร้อยละของครัวเรือน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ส านักปลัด

ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ที่เจ้าร่วมงานประเพณี ท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป (แผนชุมชนที่ 1-6)

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมวนัส าคัญทาง ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 20,000  -  - - จ านวนของประชาขน ประชาชนหันมาให้ความสนใจท า ส านักปลัด

ทางพระพุทธศาสนา พระพทุธศาสนา ที่เข้าร่วมงาน กจิกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ้น(แผนชุมชนที่ 1-6)

3 โครงการพิพิธภัณฑ์คลังสมอง เพื่อเปน็การอนรัุกษภ์มูิปญัญา ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยของครัวเรือนที่ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส านักปลัด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป เข้าร่วมในงานประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

4 โครงการลานวฒันธรรม เพื่อเปน็การอนรัุกษศิ์ลปวฒันธรรม ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยของครัวเรือนที่ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป เข้าร่วมในงานประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  

5 โครงการยกยอ่ง เชิดชูปราชญช์าวบ้าน เพือ่สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยละของประชาขน สร้างเสริมขวัญ ก าลังใจ ส านักปลัด

ให้กบัปราชญในชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้กบัปราชญในชุมชน  

6 โครงการส่งเสริมวถิีชีวติภูมิบ้าน เพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชาวบ้าน ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยละของประชาขน หันมาอนุรักษ์วิถชีีวิตดังเดิมไว้ ส านักปลัด

ภูมิเมือง หันมาอนุรักษ์วิถชีีวิตดังเดิมให้คงอยู่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม คงอยู่ตลอดไป  

7 โครงการบายศรี สู่ขวญับา้น สู่ขวญัเมือง เพือ่จัดกจิกรรมท าบุญทางศาสนา จ านวน  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ส านักปลัด

 อุดรธานี ของ ทต.เมืองเพีย และทุกหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น (แผนชุมชนที่ 1-6)

8 โครงการจดังานรดน้ าด าหัว เพือ่สืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 95,000 - - - ร้อยละของประชาขน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอนัดี ส านักปลัด

วนัผู้สูงอายุ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม งามคงอยู่สืบไป (แผนชุมชนที่ 1-6)

9 โครงการจดัต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายไุด้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 - - - ร้อยละของผู้สูงอายุ ประชาชนในวัยผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

10 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม เพือ่สร้างความเขม้แขง็ในสังคม รองรับ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 30,000 - ร้อยละของประชาขน ประชาชนมีภูมิคุ้มกนัในการ ส านักปลัด

ในมิติวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ด ารงชีวิตท่ามกลางกระแส

เทคโนโลยี วัฒนธรรมที่เปล่ียนไป

11 โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์กฬีา เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000  -  - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด

 เพื่อออกก าลังกายในชุมชน ออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน ที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น ออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน (แผนชุมชนที่ 1-6)

12 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกฬีา เพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาว่าง ประชาชนในเขตเทศบาล 200,000  -  - - ร้อยละของประชาชน สนับสนุนให้เด็กใช้เวลาวา่ง ส านักปลัดเทศบาล

กดุจบัคัพ / กฬีามวลชนคัพ/กฬีาไทคัพ ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกดิประโยชน์ ห่างไกล  

และกฬีาอื่นๆ ยาเสพติด

13 โครงการสนับสนุนการแข่งขันและ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กฬีา ประชาชนในเขตเทศบาล - 50,000  - - ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมและอนุรักษ์กฬีา ส านักปลัด

อนุรักษ์กฬีาพื้นบ้าน พื้นบ้านให้อยู่สืบไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม พื้นบ้านให้อยู่สืบไป  

14 โครงการสนับสนุนกจิกรรม เพื่อสนับสนุนกจิกรรมนันทนการ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล -  - 50,000 - ร้อยละของครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรมนันทนการ ส านักปลัด

นันทนาการในพื้นที่ ในชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในชุมชน  

15 โครงการส่งเสริมการจดัต้ังวงดนตรี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์คนตรี ประชาชนในเขตเทศบาล - - 150,000 - ร้อยละของประชาชน ดนตรีพื้นบา้นได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

พื้นบ้าน พื้นบ้านให้อยู่สืบไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม และคงอยู่สืบไป  

16 โครงการแข่งขันกฬีาประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี จ านวน  1  คร้ัง 40,000 - - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้เล่นกฬีาออกก าลัง ส านักปลัด

ท้องถิ่นสัมพันธ์ โอกาสเล่นกฬีาออกก าลังกาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม กายและเกดิความสมัคคีในชุมชน

17 โครงการส่งทีมนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 30,000 - - - ร้อยละของประชาชน เยาวชนประชาชนได้ออกก าลัง ส านักปลัด

กฬีาประชาชน "กดุจบัคัพ" ได้เล่นกฬีาห่างไกลยาเสพติด ที่เข้าร่วมกิจกรรม และหา่งไกลยาเสพติด  

18 โครงการแข่งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จ านวน  1  คร้ัง 60,000 60,000 60,000 - ร้อยละของประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส านักปลัด

ประจ าปี พนักงาน ได้มีโอกาสเล่นกีฬาออก ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสเล่นกฬีาออกก าลังกาย

ก าลังกาย

19 โครงการแข่งขันกฬีาสัมพันธต้์าน เพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาวา่ง เด็ก  เยาวชน  ทุกคน 100,000  -  - - ร้อยละของเยาวชนที่ สนับสนุนให้เด็กใช้เวลาวา่ง ส านักปลัด

ยาเสพติด ให้เกดิประโยชน์ ใน เขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกดิประโยชน์ (แผนชุมชนที่ 1-6)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

20 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพื่อเสร้างความรักความสามัคดีใน ทุกครอบครัวในเขต 40,000  -  - - ร้อยละของครัวเรือน ภายในครอบครัวมีความรู้ความ ส านักปลัด

เข้มแข็ง ครอบครัว ใหม้ีความอบอุ่น เทศบาล มีความอบอุ่นเพิ่มขึ้น สามัคคี และมีความอบอุ่น (แผนชุมชนที่ 1-6)

21 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อเปน็การลดความรุนแรง และ ทุกครอบครัวในเขต 40,000  -  - - ร้อยละของครอบครัว ลดความรุนแรง และ ส านักปลัด

ความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และ รู้วธิใีนการแกไ้ขปญัหาที่เกดิขึ้น เทศบาล มีความสุขในการด ารง รู้วธิใีนการแกไ้ขปญัหาที่เกดิขึ้น  

บุคคลในครอบครัว ในครอบครัว ชีวิต ในครอบครัว

22 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อให้วยัรุ่นเข้าใจ และรู้จกัวธิี วยัรุ่นทุกหมู่บ้าน - - 40,000 - ร้อยละของวัยรุ่นมีการ วยัรุ่นเข้าใจ และรู้จกัวธิี ส านักปลัด

การต้ังครรภ์ในวยัรุ่น ปูองกนัการต้ังครรภ์ในวยัเรียน ในเขตเทศบาล ต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควรลดลง ปอูงกนัการต้ังครรภใ์นวยัเรียน  

23 โครงการแหล่งเรียนรู้ 3 วยั เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ประชาชนในเขตเทศบาล - - 40,000 - ร้อยละของเยาวชน มีแหล่งเรียนรู้ให้กบัเด็ก ส านักปลัด

เยาวชน  ประชาชน ในศึกษาค้น คว้า ประชาชนมีความรู้มากขึ้น เยาวชนในศึกษา  ค้น  ควา้  

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ เพื่อให้ผู้สูงวยัมีสุขภาพกายที่ ผู้สูงวยัในเขตเทศบาล 200,000  -  - - ร้อยละของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงวยัมีสุขภาพกายที่ ส านักปลัด

ผู้สูงอาย ุ สมบูรณ์  และแข็งแรง มีสุขภาพดีขึ้น สมบูรณ์  และแข็งแรง (แผนชุมชนที่ 1-6)

25 โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมชมรม เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับการสนบัสนนุ ผู้สูงอาย ุในเขตเทศบาล -  - 10,000 - จ านวนผู้สูงอายุที่ร่วม ใหผู้้สูงอาย ุได้รับการสนบัสนนุ ส านักปลัด

ผู้สูงอาย ุ ในกจิกรรมต่างๆ กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ในกจิกรรมต่างๆ  

26 โครงการกฬีาครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อสนบัสนนุ/ส่งเสริมใหค้รอบครัว ครอบครัวประชาชน - 40,000  - - ร้อยละของครัวเรือน สนบัสนนุ/ส่งเสริมใหค้รอบครัว ส านักปลัด

มีความสามัคคีกันมากขึ้น ในเขตเทศบาล มีความสามัคี อบอุ่นขึ้น มีความสามัคคีกันมากขึ้น  

27 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรม เพื่อใหผู้้พกิารได้รับการสนบัสนนุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล -  - 20,000 - ร้อยละของผู้พิการเข้า ใหผู้้พกิารได้รับการสนบัสนนุ ส านักปลัด

ชมรมผู้พิการ ในกจิกรรมต่างๆ . ร่วมกิจกรรมมากขึ้น ในกจิกรรมต่างๆ  

28 โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมที่เป็น เพื่อใหผู้้สูงอาย ุและผู้พกิารได้รับ ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ -  - 100,000 - ร้อยละผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอาย ุและผู้พิการได้รับ ส านักปลัด

มิตรแกผู้่สูงอาย ุและผู้พิการ โอกาสทางสังคมเหมือนกบัวยัอื่นๆ ในเขตเทศบาล กิจกรรมมากขึ้น โอกาสทางสังคมเหมือน  

กบัวยัอื่นๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

29 โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี เพื่อใหส้ตรีมีรู้จกับทบาทของตัวเอง องค์กรสตรีในเขตเทศบาล 30,000  -  - - ร้อยละของสตรีที่เข้า สตรีมีรู้จกับทบาทของตัวเอง ส านักปลัด

มากขึ้น ร่วมกิจกรรม มากขึ้น  

30 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว/ เพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัว ทุกครอบครัวในเขต 50,000  -  - - ร้อยละของครัวเรือนที่ เป็นการสนับสนุนครอบครัว ส านักปลัด

ศาลาสร้างสุข ให้มีความอบอุ่น  ลดปัญหาทาง เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ให้มีความอบอุ่น  ลดปัญหาทาง  

สังคม สังคม

31 โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก  สตรี เพื่อใหเ้ด็ก  สตรี  ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิาร เด็ก  สตรี  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ 40,000  -  - - ร้อยละของผู้ได้รับการ เด็ก  สตรี  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ส านักปลัด

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  และ ผู้ติดเชื้อ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ผู้ติดเชื้อ  ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือได้รับการพัฒ ผู้ติดเชื้อ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ  

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พฒันามากขึ้น ในเขตเทศบาล นาเพิ่มมากขึ้น การพัฒนามากขึ้น

32 โครงการจดักจิกรรมวนัส าคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก  ผู้สูงอาย ุ สตรี เด็ก  สตรี  ผู้สูงอาย ุ 100,000  -  - - ร้อยละของจ านวนผู้ ส่งเสริมให้เด็ก  ผู้สูงอาย ุ สตรี ส านักปลัด

เช่นวนัผู้สูงอายวุนัสตรีวนัเด็กและอื่นๆ มีสุขภาพกาย  ใจ  ดีขึ้น ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีสุขภาพกาย  ใจ  ดีขึ้น  

33 โครงการประกวดครอบครัวมีสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมา ครอบครัวในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมา ส านักปลัด

ใส่ใจดูแลครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้น ใส่ใจดูแลครอบครัวมากขึ้น

34 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนมี เด็ก/เยาวชน - - 50,000 - ร้อยละของเด็กเยาวชน ส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด

คุ้มครองเด็ก/เยาวชน ความรู้ในเร่ืองของกฎหมายต่างๆ ในเขตเทศบาล มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในเร่ืองของกฎหมายต่างๆ

35 โครงการศูนยเ์รียนรู้เด็ก/เยาวชน เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้เด็ก เด็ก/เยาวชน - - 100,000 - ร้อยละของเด็กเยาวชน ส่งเสริม/สนับสนุนให้เด็ก ส านักปลัด

มีศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆ ในเขตเทศบาล มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีศูนยเ์รียนรู้ในด้านต่างๆ

36 โครงการเด็ก/เยาวชนรักษ์สุขภาพ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กมีฟนั เด็ก/เยาวชน -  - 50,000 - จ านวนเด็กและเยาวชน เด็กมีฟันที่สวยงามและไม่อ้วน ส านักปลัด

(ยิ้มสวย/ไม่อ้วน) ที่สวยงามและไม่อว้นเกนิมาตรฐาน ในเขตเทศบาล ที่อ้วนเกินมาตรฐานลดลงเกนิมาตรฐานก าหนด

37 โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ เพื่อเปน็การสร้างเครือข่ายอาสา เด็ก/เยาวชน - 50,000  - - จ านวนเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างเครือข่ายอาสา ส านักปลัด

เด็ก/เยาวชน สมัครใหก้บัเด็ก/เยาวชนในพื้นที่ ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น สมัครให้กับเด็ก/เยาวชนในพื้นที่

38 โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษาท างาน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนนกัศึกษา เยาวชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 - จ านวนเยาวชนที่เข้า เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ส านักปลัด

ช่วงปิดภาคเรียน มีรายได้ในช่วงปดิภาคเรียนและ ร่วมกิจกรรมและมีรายได้ ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มมาก (แผนชุมชนที่ 1-6)

เพิ่มทกัษะในการท างาน เพิ่มมากขึ้น ขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

39 โครงการเรียงร้อยดวงใจผู้สูงวยั เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้ร่วมกนัท า ชมรมผู้สูงอายเุทศบาล - 20,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายไุด้ร่วมกนัท ากจิกรรม ส านักปลัด

ต าบลเมืองเพียสุขภาพดี กจิกรรมและมีขวญัก าลังใจที่ดี ต าบลเมืองเพีย  1  แห่ง เพิ่มมากขึ้น และมีขวญัก าลังใจที่ดี

40 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่าง เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมา ครอบครัวในเขตเทศบาล - 50,000  - - จ านวนครัวเรือนที่มี ส่งเสริมให้ประชาชนหันมา ส านักปลัด

ไกลยาเสพติด ใส่ใจดูแลครอบครัวมากขึ้น ความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น ใส่ใจดูแลครอบครัวมากขึ้น

41 โครงการเสริมสร้างความเสมอภาค เพือ่ส่งเสริมให้ชายหญิงมีความ ประชาชนในเขต - 50,000  - - ร้อยละของครัวครอบ ส่งเสริมใหช้ายหญิงมีความ ส านักปลัด

ระหวา่งหญงิชายในครอบครัว เสมอภาคและทัดเทียมกนัในสังคม เทศบาล ที่มีความเสมอภาคในชุมชนเสมอภาคและทดัเทยีมกนั

42 โครงการอดเปร้ียวไวก้นิหวาน เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจและความ ครอบครัวในเขตเทศบาล - - 50,000 - ร้อยละของครอบครัว เปน็การสนบัสนนุครอบครัว ส านักปลัด

ผิดชอบแกส่มาชิกครอบครัวในเร่ือง มีความอบอุ่นเข้มแข็ง ใหม้ีความอบอุ่น  ลดปญัหาทาง

เพศศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกนัและ มากขึ้น สังคม

เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ชีวิต

วัยรุ่น

43 โครงการการเสริมสร้างลักษณะที่ดีและ เพือ่ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวในเขตเทศบาล - - 50,000 - ร้อยละของครอบครัวที่ เปน็การสนบัสนนุครอบครัว ส านักปลัด

การปลูกฝังด้านคุณธรรม "ฉันเป็นคนดี" ให้กับสมาชิกในครอบครัว มีความอบอุ่นเข้มแข็ง ใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม

45 โครงการบทบาทและหน้าที่ของพอ่กับ เพอืส่งเสริมบทบาทพอ่แม่สร้างความรัก ครอบครัวในเขตเทศบาล - 50,000 - - ร้อยละของครอบครัวที่ เปน็การสนบัสนนุครอบครัว ส านักปลัด

แม่กับความท้าทายไม่มีวนัจบเพือ่ลูก ความผูกพนัในครอบครัว มีความอบอุ่นเข้มแข็ง ใหม้ีความอบอุ่น  ลดปญัหาทาง

สังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่3 การยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้สงัคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 5.ดา้นการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ใน พื้นที่ในเขตเทศบาล - 1,000,000  - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้มีสถานที่ใน กองช่าง

สนามกฬีา/ลานกฬีาในพื้นที่เทศบาล ในการออกก าลังกายร่วมกนั ที่มาใช้บริการลานกีฬา ในการออกก าลังกายร่วมกนั  

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกฬีา เพื่อให้มีสถานที่จดัท ากจิกรรมกฬีา จ านวน  1  แห่ง - - 2,000,000 - ร้อยละของเยาวชนที่ มีอาคารสนามกฬีาที่ได้มาตรฐาน กองช่าง

เทศบาลต าบลเมืองเพีย(สนามบาสเกตบอล) เพิ่มมากขึ้น มาใช้บริการ สะดวกปลอดภยั

3 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงต่อเติม เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอาคาร ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000 - - - จ านวนเด็กปฐมวัยที่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน ในเขตเทศบาลเมืองเพีย เขา้เรียนในศพด.มีพัฒนาการดีขึ้นที่เหมาะสมได้มาตรฐาน  

4 โครงการกอ่สร้างศูนยผู้์สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายมุีที่ท ากจิกรรม ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล - - 200,000 - ร้อยละผู้สูงอายุเข้าร่วม ผู้สูงอายมุีที่ท ากจิกรรม ส านักปลัด

รวมกลุ่มกนัในโอกาสต่างๆ กิจกรรมมากขึ้น รวมกลุ่มกนัในโอกาสต่างๆ  

5 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กมีสนามออกก าลังกาย ศูนยเ์ด็กเล็กฯ - 100,000  - - จ านวนเด็กที่มาใช้ ใหเ้ด็กมีสนามออกก าลังกาย ส านักปลัด

ที่ได้มาตรฐาน   ปลอดภยั ในเขตเทศบาล บริการ ที่ได้มาตรฐาน   ปลอดภยั  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่3 การยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้สงัคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 5.ดา้นการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ ผู้สูงอายุ 5,200,000  -  - - ร้อยละของผู้ได้รับการ ผู้สูงอาย ุ  ผู้พกิาร  ผู้ติดเชื้อ ส านักปลัด

ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ ได้รับสวสัดิการต่างๆ ครบถ้วน ผู้พกิาร  ผู้ติดเชื้อ ช่วยเหลือมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวสัดิการต่างๆ อยา่งครบถ้วน  

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่3 การยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้สงัคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 5.ดา้นการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.4 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการจดัต้ังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจดัต้ังศูนยฯ์ และเตรียมความ บ้านข่า  หมู่ 6 100,000 -  - - จ านวนเด็กปฐมวัยที่ สร้างพฒันาการใหก้บัเด็กเล็ก ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเมืองเพีย หมู่ 6  บ้านข่า พร้อมในการด าเนินงาน เขา้เรียนในศพด.มีพัฒนาการดีขึ้นใหม้ีการเรียนรู้สมวยั  

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ให้มี ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล - - 50,000 - จ านวนเยาวชนที่เรียน ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ใหม้ี ส านักปลัด

และนอกระบบตามอัธยาศัย การด าเนินงานที่มีคุณภาพได้ กับการศึกษาตามอัธยาศัยการด าเนนิงานที่มีคุณภาพได้  

มาตรฐาน มีคุณภาพเพิ่มขึ้น มาตรฐาน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ให้มี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  และ 600,000 - 600,000 - จ านวนเด็กนักเรียน ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ใหม้ี ส านักปลัด

บริหารการศึกษา การด าเนินงานที่มีคุณภาพได้ โรงเรียนในเขตเทศบาล มีพฒันาการดีขึ้น การด าเนนิงานที่มีคุณภาพได้  

มาตรฐาน มาตรฐาน

4 โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ ICT เพื่อให้เด็ก  เยาวชน และประชาชนประชาชนในเขตเทศบาล - - 500,000 - เด็กและเยาวชนเข้าถึง เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ส านักปลัด

ทั่วไปเข้าถึงส่ือต่างๆ ส่ืออย่างมีคุณภาพ ทั่วไปเข้าถึงส่ือต่างๆ  

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

5 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ เพื่อจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้บั โรงเรียน สังกดั สพฐ.3แหง่ 396,760 - - - ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกดั ส านักปลัด

โรงเรียน สังกดั สพฐ. ภายในเขตเทศบาล โรงเรียน ในเขตเทศบาล (218 คน/7 บ./คน/260วนั) รับอาหารเสริมนม สพฐ.มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

6 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ เพื่อจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหก้บั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดั 197,960 - - - ร้อยละของนักเรียนที่ได้ เด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัฯ ส านักปลัด

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน  2  แหง่ รับอาหารเสริมนม มีอาหารเสริม(นม)เพียงพอ  

ในเขตเทศบาล (101 คน 7 บาท/คน) (280 วนั)

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000  - 30,000 - จ านวนเด็กที่เข้าร่วม เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรม ส านักปลัด

เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม จริยธรรมไปประยกุต์ใช้ในการ  

ด ารงชีวติประจ าวนั

8 โครงการรักษ์การอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล - - 20,000 - จ านวนประชาชนที่ ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ส านักปลัด

หันมาอ่านหนังสือมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรรม หนัมาอา่นหนงัสือมากขึ้น  

9 โครงการเรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเสริมทกัษะใหก้บัเด็กนกัเรียน นักเรียนทุกคนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กที่เข้า นกัเรียนมีทกัษะในการเรียน ส านักปลัด

ในช่วงปดิภาคเรียน เทศบาล ร่วมกิจกรรมมีความรู้ขึ้น เพิ่มมากขึ้น (แผนชุมชนที่ 1-6)

10 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 6,000 - - - ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายของ ส านักปลัด

แกผู้่ปกครองได้ทราบ และถือปฏบิติั เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี สถานศึกษา  

ความเข้าใจในนโยบายมากขึ้น

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 15,000 - - - จ านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ ส านักปลัด

การตรวจสุขภาพ เทศบาลต าบลเมืองเพีย มีสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้น การตรวจสุขภาพ  

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 20,000 - - - จ านวนนักเรียนที่เข้า ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส านักปลัด

โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ เทศบาลต าบลเมืองเพีย ร่วมกิจกรรมมีสุขภาพ โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ  

ดีขึ้น

13 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี    ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - - 3,000 - ร้อยละของเด็กนักเรียน นักเรียนมีความประพฤติดี    ส านักปลัด

และชื่นชมในศิลปะ  วฒันธรรม  เทศบาลต าบลเมืองเพีย มีพฤติกรรมตามระบอบ  มีระเบยีบวนิยั เปน็ที่ยอมรับของสังคม  

ตามวถิีการปกครองระบอบประชาธปิไตย ประชาธิปไตยดีขึ้น ตามวิถีการปกครองระบอบ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

14 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 10,000 - 10,000 - จ านวนเด็กนักเรียน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลัด

และชื่นชมในศิลปะ  วฒันธรรม เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม และชื่นชมในศิลปะ  วฒันธรรม  

ประเพณีที่ดีงามของไทยและทอ้งถิ่น ประเพณีทีดี่งามของไทยและทอ้งถิน่ 

15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก เด็กและเยาวชนในเขต 60,000 60,000 - - ร้อยละของเด็กและเยาวชน เด็กได้มีโอกาสแสดงออก ส านักปลัด

ถึงความสามารถในด้านต่างๆ เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ถึงความสามารถในด้านต่างๆ  

16 โครงการวันส าคัญของชาติไทย เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติที่ดีในการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 3,000 3,000 - - ร้อยละของเด็กนักเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ ส านักปลัด

อนรัุกษ ์สืบสานศิลปะ  วฒันธรรม  เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม   

ประเพณีในทอ้งถิ่น ประเพณีในท้องถิ่น

17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถด ารงชีวิต ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 30,000 3,000 - - ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสามารถด ารงชีวิต ส านักปลัด

จริยธรรมนักเรียน ในสังคมได้อย่างมีความสุข เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

18 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - - 3,000 - ร้อยละของผู้ปกครอง . ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อ ส านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่มีทัศนคติที่ดีกับ ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

19 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - - 9,000 - ร้อยละของเด็กนักเรียน นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาด ส านักปลัด

นักเรียนในการแก้ไขและบรรเทา เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ทางอารมณ์และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

ความรุนแรงของเกี่ยวกับพฤติกรรม เพิ่มมากขึ้น

ของเด็กนักเรียน

20 โครงการส่งเสริมการจดัประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - 3,000 - - ร้อยละของนักเรียน นักเรียนเรียนได้พัฒนา ส านักปลัด

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความสามารถต่างๆ  เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่สามารถพัฒนา ความสามารถต่างๆ  

ตามศักยภาพของตน ศักยภาพของตน ตามศักยภาพของตน

21 โครงการเล่านิทานสานฝันรักการอ่าน เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดคุย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - - 3,000 - ร้อยละของนักเรียน นักเรียนสามารถพูดคุย ส านักปลัด

แลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะเล่านิทานเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ขณะเล่านิทาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

22 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 30,000 - - - ร้อยละของนักเรียน เด็กมีพัฒนาแรงจูงใจ ส านักปลัด

ชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุน เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ใฝุสัมฤทธิ์ที่จะเข้ารับการศึกษา  

การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

23 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด. เพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 6,000 - 6,000 - จ านวนของเด็กที่จบการ ศพด.ได้รับพัฒนา ส านักปลัด

ภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเมืองเพีย ศึกษาที่มีคุณภาพ ระบบประกนัคุณภาพ  

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24 โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กมี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั 6,000 - - - จ านวนของเด็กที่จบการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี ส านักปลัด

 (ปฐมวยั) หลักสูตรปฐมวยัใช้ในการพฒันาผู้เรียน เทศบาลต าบลเมืองเพีย ศึกษาที่มีคุณภาพ หลักสูตรปฐมวัยใช้ในการ  

พัฒนาผู้เรียน

25 โครงการออมทรัพย์ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั - - 1,000 - จ านวนของเด็กที่จบการ นักเรียนมีนิสัยรักการ ส านักปลัด

ประหยัดและอดออม เทศบาลต าบลเมืองเพีย ศึกษาที่มีคุณภาพ ประหยัดและอดออม  

26 โครงการสนับสนุนวสัดุ เพื่อใหม้ีอปุกรณ์ส่งเสริมเด็กใหม้ี ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก -  - 100,000 - จ านวน วัสดุ มีอุปกรณ์ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนา ส านักปลัด

เสริมสร้างจนิตนาการเด็กเล็ก พฒันาการกา้วหนา้  และได้มาตรฐาน ในสังกดั ทต.เมืองเพีย การก้าวหน้าและได้มาตรฐาน 

งบประมาณและที่ผ่านมา



-62- แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่3 การยกระดบัคุณภาพชวีิตเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ให้สงัคม มคีวามพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 5.ดา้นการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแกผู้่ด้อย ปีละไม่น้อยกวา่ 1 หลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ ส านักปลัด

หรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน โอกาส ผู้ยากจน และประชาชน  ผู้ยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมั่นคง (แผนชุมชนที่ 1-6)

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรม เพื่อใหผู้้ติดเชื้อ   ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส -  - 40,000 - ร้อยละผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อย ผู้ติดเชื้อ   ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ส านักปลัด

ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การสนบัสนนุในกจิกรรมต่างๆ ในเขตเทศบาล โอกาสเข้าร่วมกจิกรรมมากขึ้นการสนบัสนนุในกจิกรรมต่างๆ  

3 โครงการแกไ้ขปัญหาสังคม และ เพื่อใหค้วามรู้  ความเข้าใจในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000  -  - - จ านวนครัวเรือนมีชีวิต ใหค้วามรู้  ความเข้าใจในการ ส านักปลัด

ความยากจนในชุมชน ได้แนวทางในการแกไ้ขปญัาใน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แนวทางในการแกไ้ขปญัาใน  

ชุมชน ชุมชน  

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการสนบัสนนุ ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - จ านวนประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการสนบัสนนุ ส านักปลัด

สวสัดิการสังคม ในด้านต่างๆ การช่วยเหลือด้านต่างๆ ในด้านต่างๆ  

เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการจดัซ้ือจกัรยานเพื่อมอบให้ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส/ยากจน - - - 50,000 ร้อยละของเด็กด้อย เด็กด้อยโอกาส/เด็กยากจนมีความ ส านักปลัด

เด็กด้อยโอกาส/ยากจนในชุมชน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายในเขตเทศบาล โอกาสที่ได้รับการช่วย สะดวกในการเดินทาง

ผู้ปกครอง เหลือเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา



-63- แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยส์ิน

  4.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 200,000 -  - 200,000 ร้อยละของอาสาสมัคร คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพ ส านักปลัด

คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ชุมชนจากการสังเกตการณ์ฯ ที่มีศักยภาพมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นฯ

2 โครงการกจิกรรมวนัสถาปนาอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างพฒันาศักยภาพ อปพร. ทต.เมืองเพยี 20,000 50,000  - - ร้อยละผู้สูงอายุมี ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ ส านักปลัด

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน และใหค้วามส าคัญกบั อปพร. สุขภาพดีขึ้น ผู้ปฏบิติังานอผส./อปพร.

3 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพอาสา เพื่อส่งเสริมพฒันาศักยภาพ อปพร. ศูนย ์อปพร.ทต.เมืองเพยี 50,000 - - - จ านวนอาสาสมัครมี อปพร. มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ส านักปลัด

สมัครปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน และประสบการณ์จริงนอกสถานที่ 1  แหง่ ศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีประสบการณ์จากการ

ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย จากการสังเกตการณ์ สังเกตการณ์นอกพื้นที่

4 โครงการประกวดหมู่บ้านสวยงาม เพื่อให้เกดิการดูแลรักษาความ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 100,000  - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนเกิดการดูแลรักษา ส านักปลัด

สะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้าน ที่มีสุขภาพดีขึ้น ความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้าน(แผนชุมชนที่ 1-6)

5 โครงการสนับสนุบวสัดุ  อุปกรณ์ เพื่อให้อาสาสมัครปูองกนัภัยฯ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 100,000  - - จ านวนประชาชนที่ได้รับ อาสาสมัครฯ มีเคร่ืองมือ วสัดุ ส านักปลัด

ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย มีเคร่ืองมือวสัดุ  อุปกรณ์ใช้ในการ ความปลอดภัย อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายในหมู่บ้าน ด าเนินการ มีความพร้อมปฏิบัติงาน อยา่งเพียงพอ

6 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 30,000 - - - จ านวนประชาชนที่ได้รับ ปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ส านักปลัด

ยาเสพติด ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพยี ความปลอดภัย ในพื้นที่ต าบลเมืองเพยีลดลง

7 ค่าใช้จา่ยส าหรับส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟู เพื่อปอูงกนัและบ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ/ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 32,500 32,500 32,500 32,500 จ านวนผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการ ส านักปลัด

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดของ ทต.เมืองเพยี กลุ่มเส่ียง ทกุหมู่บา้น ลดลง บ าบดัฟื้นฟ ูและมีจ านวนลดลง (แผนชุมชน อพม.)

8 โครงการรณรงค์ปูองกนัและลดอุบัติเหตุ เพื่อปูองกนัลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จ านวน  2  คร้ัง 60,000 60,000 60,000 - จ านวนประชาชนที่ได้รับ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลวนัส าคัญ วนัปีใหม่ , วนัสงกรานต์ ฯลฯ ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

9 โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เพื่อให้มีคณะท างานหาข่าวสาร จ านวน  1  คร้ัง/เดือน 54,000 54,000 54,000 - จ านวนผู้ติดยาเสพติด ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัด

เอาชนะยาเสพติด(25 ตาสับปะรด) ยาเสพติดในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย ลดลง ในการสัญจรไปมา

10 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนวสัดุ เพื่อสนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภยั/อปพร. 100,000 100,000 100,000 - จ านวนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ ส านักปลัด

อุปกรณ์/ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย/ /ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย/ ป ในการด าเนินงาน /ครุภัณฑ์ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย

ศูนย ์อปพร. และอื่นๆ ศูนยอ์ปพร. ให้มีมาตรฐาน ศูนยอ์ปพร. ให้มีมาตรฐาน

11 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพให ้อปพร. อปพร. 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ เพิ่มศักยภาพให้ อปพร./ ส านักปลัด

สมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน กใหม้ีพฒันาการพร้อมที่ ผู้ใช้บริการ กู้ชีพ-กู้ภัยให้มีพัฒนาการ

จะปฏบิติังานได้ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้

12 โครงการปูองกนัและบรรเทา เพื่อสนบัสนนุใหค้วามช่วยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000  -  - - ความพึงพอใจของ สนบัสนนุใหค้วามช่วยเหลือ ส านักปลัด

สาธารณภัย ผู้ประสบภยัภบิติัต่างๆที่เกดิขึ้น ของผู้ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภยัภบิติัต่างๆที่เกดิขึ้น

13 โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบัน เพือ่ให้ประชาชนได้แสดงออกถงึความ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000  -  - - ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้แสดงออกถงึความจงรัก ส านักปลัด

ส าคัญของชาติ จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์  

14 โครงการฝึกอบรมจดัต้ัง/ทบทวน เพื่อเพิ่มจ านวนลูกเสือชาวบา้น จ านวน 1  คร้ัง - 150,000 - - จ านวนลูกเสือชาว ลูกเสือชาวบา้นมีศักยภาพ ส านักปลัด

ลูกเสือชาวบา้น และพฒันาศักยาภาพของ บ้านมีคุณภาพมากขึ้น และมีจ านวนเพยีงพอต่อการให้

ลูกเสือชาวบา้น บริการชุมชน

15 โครงการอบรมจดัระเบียบสังคม และ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้รู้จกัวธิี ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 50,000  - - จ านวนประชาชที่ได้รับ ประชาชนมีความรู้  รู้จกั วธิกีาร ส านักปลัด

ปูองกนัปัญหาทางสังคม การปูองกนัปัญหาสังคมที่เกดิขึ้น ความปลอดภัย ปอูงกนัปญัหาสังคมที่จะเกดิขึ้น

16 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย จ านวน 1 คร้ัง - - 250,000 - จ านวนอาสาสมัคร มีอาสาสมัครปอูงกนัภยัฝุาย ส านักปลัด

ปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน ฝุายพลเรือนหลักสูตรจัดต้ัง ที่เพิ่มขึ้น พลเรือนครบตามหลักเกณฑ์

17 โครงการจดัซ้ือวสัดุ เพื่อสนับสนุนวสัดุ งานปอูงกนัและบรรเทา 50,000 - - - จ านวนวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนวสัดุ ส านักปลัด

เคร่ืองดับเพลิง ในงานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั ในการด าเนินงาน ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

18 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนหนัมา ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 - จ านวนประชาชน มีการรณรงค์ใหป้ระชาชนหนัมา ส านักปลัด

ใส่หมวกนิรภัย  100% สวมหมวกนริภยั  ปอูงกนัอบุติัเหตุ ที่เข้าร่วมโครงการ สวมหมวกนริภยั   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยส์ิน

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างสันชะลอความเร็ว เพื่อให้เกดิความปลอดภัยกบั ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - - - จ านวนประชาชที่ได้รับ เกดิความปลอดภัยกบั ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัย ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

2 โครงการติดต้ังปูายจราจรสัญญาณไฟ เพื่อให้เกดิความปลอดภัยกบั ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - - - จ านวนประชาชที่ได้รับ เกดิความปลอดภัยกบั ส านักปลัด

ตามทางแยกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัย ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

3 โครงการติดต้ังปูายชื่อหมู่บ้าน  และ เพื่อให้ประชาชนรู้เส้นทางในการ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - - 100,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนสามารถรู้เส้นทางใน ส านักปลัด

ปูายชื่อถนนในหมู่บ้าน สัญจรไปมาได้ ที่มีความพึงพอใจ การใช้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น  

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับดูแลรักษา ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 100,000  - - จ านวนประชาชที่ได้รับ มีสถานที่ส าหรับดูแลรักษา ส านักปลัด

ต่อเติม ปอูมยาม จดุตรวจประจ าหมู่บา้น ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ความปลอดภัย ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน

และศูนย์ อปพร., ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย 1669

5 โครงการจดัท าเคร่ืองหมายจราจร เพื่อให้เกดิความปลอดภัยกบั ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 - - - จ านวนประชาชที่ได้รับ เกดิความปลอดภัยกบั ส านักปลัด

บนผิวทางภายในเขตเทศบาล ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัย ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อสนบัสนนุในการปฏบิติังาน ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาล 50,000 -  - - ความพึงพอใจของ สนบัสนนุในการปฏบิติังาน ส านักปลัด

ด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ (1669) การแพทยฉ์กุเฉนิใหม้ีประสิทธภิาพ ผู้ใช้บริการ การแพทยฉ์กุเฉนิใหม้ีประสิทธิ

ในการปฏบิติังาน ภาพในการปฏบิติังาน

2 โครงการสนบัสนนุจา้งเหมาบริการ เพื่อเปน็ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ เจา้หน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย 240,000  -  - - ร้อยละของประชาชน ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ ส านักปลัด

เจา้หนา้ที่ประจ าศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภยั 1669 ผู้ปฏบิติังานกู้ชีพ-กู้ภยั 1669 เทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจ ผู้ปฏบิติังานกู้ชีพ-กู้ภยั 1669

3 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายทุี่บา้น เพื่อส่งเสริมใหม้ีผู้ดูแลผู้สูงอายใุน ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล - 200,000 - - จ านวนผูสูงอายุที่มี ผู้สูงอายมุีผู้ดูแลด้านสุขภาพ ส านักปลัด

ด้านสุขภาพพลานามัยถึงที่บา้น สุขภาพดีขึ้น พลานามัยที่บา้น

4 โครงการสนบัสนนุกจิกรรมในการ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรม อผส.ในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรมของ กจิกรรมของ อผส.มีประสิทธภิาพ ส านักปลัด

ปฏบิติังานของ อผส. ของกลุ่ม อผส.ใหม้ีประสิทธภิาพ อผส.มีประสิทธิภาพ มากขึ้น

มากขึ้น มากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ทางด้าน เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 100,000 - จ านวนประชาชนที่ สร้างเสริมใหป้ระชาชน ส านักปลัด

สุขภาพพลานามัยกลุ่มต่างๆ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เข้าร่วมโครงกร มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อให้พลานามัยแม่และเด็ก แม่ และเด็ก - - 40,000 - จ านวนแม่และเด็ก พลานามัยแม่และเด็ก ส านักปลัด

 ได้รับการพัฒนาการดีขึ้น ในเขตเทศบาล มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ได้รับการพฒันาการดีขึ้น  

7 โครงการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพ เรียนรู้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้  ความ ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีความรู้  ความ ส านักปลัด

การใช้ยาสามัญประจ าบ้าน และ เข้าใจในการใช้ยาสมัญประจ าบา้น ความรู้ในการใช้ยา เข้าใจในการใช้ยาสมัญประจ า  

สารปนเปื้อนในอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหาร สามัญประจ าบา้นดีขึ้น บา้นและสารปนเปื้อนในอาหาร

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการรักษาสุขภาพ นักเรียนโรงเรียน 30,000  -  - - จ านวนนักเรียนที่มี นกัเรียนรู้จกัการรักษาสุขภาพ ส านักปลัด

โรงเรียน ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ หมู่  4 , 5 , 6 สุขภาพดีขึ้น ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

9 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนมีจติส านกึ ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีจติส านกึ ส านักปลัด

ในการดูแลชุมชนท าใหชุ้มชน ที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแลชุมชนท าใหชุ้มชน  

สะอาดปราศจากโรคภยัต่างๆ สะอาดปราศจากโรคภยัต่างๆ

10 โครงการงานศพปลอดเหล้า และ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนมีจติส านกึ ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี รณรงค์ใหป้ระชาชนมีจติส านกึ ส านักปลัด

การพนัน ในการเลิกหล้า และเล่นการพนนั ที่ร่วมโครงการ ในการเลิกหล้า และเล่นการพนนั  

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจติโดย เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนหนัมา ประชาชนในเขตเทศบาล - - 30,000 - จ านวนประชาชนที่ รณรงค์ใหป้ระชาชนหนัมา ส านักปลัด

ใช้หลักธรรมะ ยดึหลักธรรมะในการครองเรือน ร่วมโครงการ ยดึหลักธรรมะในการครองเรือน  

12 โครงการรักษ์สุขภาพ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนหนัมาดูแล ประชาชนในเขตเทศบาล - - - 40,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนหนัมาดูแลรักษา ส านักปลัด

รักษาสุขภาพของตัวเองใหม้ากขึ้น เข้าร่วมโครงกร สุขาภาพของตัวเองมากขึ้น  

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อส่งเสริมประชาชนในวยัเจริญ ประชาชนในเขตเทศบาล -  - 40,000 - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนในวยัเจริญพนัธม์ี ส านักปลัด

วยัเจริญพันธ์ พนัธม์ีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์ เข้าร่วมโครงกร สุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์  

14 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เพื่อเปน็การฟื้นฟสุูขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/ - - 40,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ติดเชื้อ ส านักปลัด

ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ ผู้พกิารผู้ติดเชื้อใหม้ีสุขภาพแข็งแรง ผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาล โครงการมีสุขภาพดีขึ้น มีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง  

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพคนวยัทอง เพื่อเปน็การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ คนวยัทองในชุมชน -  - 50,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม เปน็การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ ส านักปลัด

ประชาชนที่ยา่งเข้าสู่วยัทองให้ ทุกคน โครงการมีสุขภาพดีขึ้น ประชาชนที่ยา่งเข้าสู่วยัทองให้  

มีพลานามัยที่สมบรูณ์ มีพลานามัยที่สมบรูณ์

16 โครงการวดัสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเปน็การส่งเสริม/สนบัสนนุให้ ทุกวดัในเขตเทศบาล - - 10,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม มีการส่งเสริม/สนบัสนนุให้ ส านักปลัด

พระ, เฌรวดัในชุมชนมีสุขภาพ โครงการมีสุขภาพดีขึ้น พระ, เฌรวดัในชุมชนมีสุขภาพ  

พลานามัยใหแ้ข็งแรง พลานามัยใหแ้ข็งแรง

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาและฟัน เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้รับการดูแลรักษา ผู้สูงอายใุนเขต - - 200,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลรักษา ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ เร่ืองสายตาและฟนั เทศบาลต าบลเมืองเพีย โครงการมีสุขภาพดีขึ้น สายตาและฟนั

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจของ เพื่อใหป้ระชาชนทกุช่วงวยัได้รับ ประชาชนทุกเพศทุกวยั - - 100,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

ประชาชนทุกช่วงวยั การส่งเสริมสุขภาพ มีก าลังใจที่ดี ในเขต ทต.เมืองเพีย โครงการมีสุขภาพดีขึ้น สุขภาพ มีก าลังใจที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

19 โครงการจดัซ้ือวสัด/อปุกรณ์ / เพื่อใหเ้ปน็การสนบัสนนุวสัดุ/ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล - - - 200,000 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ เป็นการสนับสนุนวสัดุ/ ส านักปลัด

ทางการแพทย ์และวสัดุวทิยาศาสตร์ อปุกรณ์/ทางการแพทย์ ที่ในการด าเนินงาน อปุกรณ์/ทางการแพทย์  

การแพทยใ์นการสร้างสุขภาพ ใหม้ีมาตรฐานมากขึ้น ให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ปอูงกนัโรค และฟื้นฟสูมรรถภาพ

20 โครงการรณรงค์ปูองกนัและระงับ เพื่อรณรงค์ปอูงกนัและระงับ ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 50,000  - - 50,000 จ านวนผู้ติดเชื้อโรค มีการรณรงค์ปอูงกนัและระงับ ส านักปลัด

โรคติดต่อ โรคติดต่อภายในหมู่บา้นชุมชน ติดต่อลดลง โรคติดต่อภายในหมู่บา้นชุมชน  

21 โครงการรณรงค์การบ าบัดฟื้นฟู เพื่อเปน็การรณรงค์ใหผู้้ติดเหล้า ผู้ติดเหล้า / บุหร่ี - - 30,000 - จ านวนผู้ติดเหล้า/ มีการรณรงค์ใหผู้้ติดเหล้า ส านักปลัด

ผู้ติดเหล้า/บุหร่ี บหุรี เหน็โทษภยัของยาเสพติด ในเขตเทศบาล บุหร่ีลดลง บหุรี เหน็โทษภยัของยาเสพติด  

22 โครงการรณรงค์วนัเอดส์โลก  และ เพื่อเปน็การรณรงค์ใหป้ระชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล - 30,000  - - จ านวนผู้เข้าร่วม การรณรงค์ใหป้ระชาชน ส านักปลัด

รณรงค์ลดโลกร้อน เหน็โทษภยั และหนัมาอนรัุกษ์ โครงการ เหน็โทษภยั และหนัมาอนรัุกษ์  

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

23 โครงการปูองกนัควบคุมโรค และ เพื่อเปน็การณรงค์ใหป้ระชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล - - 50,000 - จ านวนสัตว์เล้ียงที่ การณรงค์ให้ประชาชน ส านักปลัด

ส่งเสริมสุขภาพสัตวเ์ล้ียงในชุมชน ได้ปอูงกนั  ควบคุมโรคในสัตว์ ติดเชื้อโรคลดลง ได้ปูองกนั  ควบคุมโรคในสัตว์  

เล้ียง เล้ียง

24 โครงการปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ประชาชนใหค้วามส าคัญ ทุกหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 - จ านวนสุนัขที่เป็นโรค ประชาชนต่ืนตัวในการน าสัตว์ ส านักปลัด

ของโรคพษิสุนขับา้ น าสัตวเ์ล้ียงไป ในเขต ทต.เมืองเพีย พิษสุนัขบ้าลดลง เล้ียงมาฉดีวคัซีน และเกดิการ  

ฉดีวคัซีน และควบคุมประชากร  ควบคุมประชากรสุนขัและแมว

สุนขัและแมว โดยผ่าตัดท าหมัน

25 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาโรค เพื่อจดักจิกรรมรณรงค์ค้นหาโรค ทุกหมู่บ้าน - - 88,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีการเฝูาระวงัโรคไข้ ส านักปลัด

ไข้หวดันก ไข้หวดันก โดยการเคาะประตูเยี่ยม ในเขต ทต.เมืองเพีย โครงการ หวดันกและปอูงกนัโรคที่เกดิกบั

บา้นและท าความสะอาดสถานที่  สัตวป์กีที่เล้ียง  

เล้ียงสัตวป์กี

งบประมาณและที่ผ่านมา



-69- แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

26 โครงการปอูงกนัโรคปากและเทา้เปื่อย เพื่อใหอ้าสาปศุสัตวป์ระจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บ้าน - - 40,000 - จ านวนสัตว์เล้ียงที่ ประชาชนต่ืนตัวในการน าสัตว์ ส านักปลัด

ในโคกระบอื ด าเนนิการฉดีวดัซีนปอูงกนัโรค ในเขต ทต.เมืองเพีย ปุวยเป็นโรคลดลง เล้ียงมาฉดีวคัซีน และเกดิการ

ปากและเทา้เปื่อย  ควบคุมโรคปากและเทา้เปื่อย

27 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อด าเนนิการพน่หมอกควนัก าจดั ทุกหมู่บ้าน 10,000 50,000 - - จ านวนประชาชน ประชาชนปลอดภยัจากโรค ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ยงุและพาหะน าโรคไข้เลือดออก ในเขต ทต.เมืองเพีย ที่เป็นไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

ลดลง

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาเล่น ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนหนัมาเล่นกฬีามากขึ้น ส านักปลัด

 กฬีาออกก าลังกายและตรวจสุขภาพ ที่มีสุขภาพดี และได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  

29 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมกลุ่มมวลชน กลุ่มต่างๆ ในเขต - - 20,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม กลุ่มต่างๆ มีงบประมาณเพยีงพอ ส านักปลัด

 ด้านสุขภาพกลุ่มต่างๆ ต่างๆ เช่น กลุ่มทบูนีมัเบอร์วนั เทศบาลต าบลเมืองเพีย โครงการ ในการด าเนนิโครงการ

30 โครงการดูแลสุขภาพผู้ปุวยเร้ือรัง เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้ปวุยเร้ือรัง ภายในเขต ทต.เมืองเพีย - 20,000 - - ร้อยละของผู้ปุวย ผู้ปวุยเร้ือรังได้รับการดูแลรักษา ส านักปลัด

เร้ือรังมีสุขภาพดีขึ้น

31 โครงการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่ เพื่อเปน็ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ที่ประจ า ศูนยสุ์ขภาพ 84,000  -  - - จ านวนผู้มาใช้บริการ ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่ประจ า ส านักปลัด

ประจ าศูนยสุ์ขภาพชุมชน ศูนยสุ์ขภาพต าบล หมู่  6 มีความพึงพอใจ ศูนยสุ์ขภาพต าบล  

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียน โรงเรียน 3 แห่ง ม.4,5,6 20,000 30,000 30,000 - จ านวนนักเรียนมี เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

นักเรียนโรงเรียนในเขต ทต.เมืองเพีย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในเขต ทต.เมืองเพีย สุขภาพดีขึ้น สุขภาพพลานามัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุจดัเกบ็ขยะ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 30,000 30,000  - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัด

และคัดแยกขยะ และส่ิงปฏกิลูใน คัดแยกขยะ  กอ่นจะน าไปทิ้ง ที่เข้าร่วมโครงการ คัดแยกขยะ  กอ่นจะน าไปทิ้ง (แผนชุมชนที่ 1-6)

ชุมชน

2 โครงการจดัต้ังกลุ่มรีไซค์เคิลจากขยะ เพื่อใหก้ารจดัการขยะมีคุณภาพ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 - 50,000 - ร้อยละของครัวเรือน การจดัการขยะมีคุณภาพ ส านักปลัด

และเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ ที่เข้าร่วมโครงการ และเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้  

3 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 - 50,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัด

เหลือใช้ให้เกดิมูลค่า น าของเหลือใช้มาประดิษฐ์มาใช้ ที่เข้าร่วมโครงการ น าของเหลือใช้มาประดิษฐ์  

ใหม่ได้ มาใช้ใหม่ได้

4 โครงการจดัซ้ือถังขยะ เพื่อใหม้ีอปุกรณ์รองรับขยะ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 50,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน มีที่รองรับปริมาณขยะ ส านักปลัด

ในชุมชนอยา่งเพยีงพอ มีสุขภาพดีขึ้น อยา่งเพียงพอ

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
ยทุธศาสตรท์ี่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อใหง้านกองทนุหลักประกนั กองทุนหลักประกนั 100,000  -  - - จ านวนประชาชน งานกองทนุหลักประกนั ส านักปลัด

หลักประกนัสุขภาพในระดับพื้นที่ สุขภาพมีประสิทธภิาพในการ สุขภาพระดับท้องถิ่น ที่ได้รับการบริการ สุขภาพมีประสิทธภิาพในการ  

หรือท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองเพีย ปฏบิติังาน มีความพึงพอใจ ปฏบิติังานได้  

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



-71- แบบ ผ.01

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่5.การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 2.ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตรท์ี่  6   การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  6.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนใน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  สร้างจติทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 100,000 -  - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู้  สร้างจิต ส านักปลัด

พื้นที่รักษาความสะอาดของบ้านเมือง ส านึกในการรักษาความสะอาด ที่มีสุขภาพดีขึ้น ส านึกในการรักษาความสะอาด  

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อให้เกดิความสวยงามร่มร่ืน ภายในเขตพื้นที่เทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน ถนนสองข้างทางเกดิความสวยงาม ส านักปลัด

ถนนภายในเขตเทศบาล เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่มีความพึงพอใจ ร่มเยน็เปน็ระเบยีบเรียบร้อย (แผนชุมชนที่ 1-6)

3 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อให้เกดิความสวยงามร่มร่ืน พื้นที่สาธารณะในต าบล 100,000 170,000 200,000 - จ านวนประชาชน พื้นที่สาธารณะเกดิความสวยงาม ส านักปลัด

ต าบลเมืองเพีย เป็นที่พักผ่อนหยอ่นใจของ ที่มีความพึงพอใจ ร่มร่ืนเปน็ที่พกัผ่อนหยอ่นใจ (แผนชุมชนที่ 1-6)

ประชาชน ของประชาชนทั่วไป

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณศูนย์ เพื่อให้เกดิความสวยงามร่มร่ืน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 - จ านวนเด็กที่ได้รับ ประชาชนสามารถรู้เส้นทางใน ส านักปลัด

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเพยี เป็นระเบียบเรียบร้อย ในสังกดัทต.เมืองเพีย ความปลอดภัย การใช้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น  

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งหนอง เพื่อใหเ้กดิความสวยงามร่มร่ืนและ หมู่ 2 ต าบลเมืองเพีย - 5,000,000 - - จ านวนประชาชน มีสวนสาธารณะร่มร่ืนและมีที่ ส านักปลัด

นามน หมู่ 2 ต าบลเมืองเพีย มีที่กกัเกบ็น้ าและเปน็สวนสาธารณะ ที่มีความพึงพอใจ กกัเกบ็น้ าพอเพยีงสวยงาม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่5.การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 2.ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตรท์ี่  6   การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  6.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มปาุไม้ และคืนความสมดุล ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล - 20,000  - - จ านวนปุาไม้ที่เพิ่มขึ้น ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์คืน ส านักปลัด

ในพื้นที่ต่างๆ ของต าบล ใหก้บัธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาล ความสมดุลให้กบัธรรมชาติ (แผนชุมชนที่ 1-6)

2 โครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล - - 100,000 - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนหนัมาปลูกพชืสมุน ส านักปลัด

ในชุมชน หนัมาปลูกพชืสมุนไพรมากขึ้น ที่เข้าร่วมโครงการ ไพรเพิ่มมากขึ้น  

3 โครงการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับกล้าไม้ ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล - - 300,000 - จ านวนปุาไม้ที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับกล้าไม้ ส านักปลัด

เศรษฐกจิให้แกป่ระชาชนในพื้นที่ เศรษฐกจิน าไปปลูกเปน็การคืน ในพื้นที่เทศบาล เศรษฐกจิน าไปปลูกเป็นการคืน  

ความสมดุลใหก้บัธรรมชาติ ความสมดุลให้กบัธรรมชาติ

4 โครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับพนัธุ์สัตว์ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 100,000  - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนได้รับพนัธุ์สัตวน์ าไป ส านักปลัด

ให้แกป่ระชาชน น าไปเล้ียงลดค่าใช้จา่ยค่าครองชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เล้ียงลดค่าใช้จา่ยเพิ่มรายได้  

5 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาุไม้ใหอ้ดุรสมบรูณ์ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 10,000  -  - - จ านวนปุาไม้ที่เพิ่มขึ้น ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์คืน ส านักปลัด

รักษ์พื้นที่สีเขียว คืนความสมดุลใหก้บัธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาล ความสมดุลให้กบัธรรมชาติ (แผนชุมชนที่ 1-6)

6 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล - 300,000  - - จ านวนปุาไม้ที่เพิ่มขึ้น ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์คืน

ชุมชนในการอนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากรปาุไม้ ในการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟปูาุ ในพื้นที่เทศบาล ความสมดุลให้กบัธรรมชาติ

7 โครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัย เพื่อให้ประชาชนรู้จกัวธิปีูองกนั ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 40,000 30,000 - จ านวนประชาชน ประชาชนรู้จกัวธิปีูองกนั ส านักปลัด

มลภาวะเป็นพิษ การเกดิมลภาวะที่เป็นพิษ ที่เข้าร่วมโครงการ การเกดิมลภาวะที่เป็นพิษ  

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการจดัการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
7.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบรหิาร

  7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพบคุลากร เพือ่ให้ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 200,000 -  - - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ ส านักปลัด

ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แลกเปล่ียน พนกังานเจา้หนา้ที่ โครงการมีศักยภาพ พนักงานเจา้หน้าที่ได้เรียนรู้ 

นวตัถกรรมมาใช้ในการปฏิบัติ เทศบาลหรือหนว่ยงาน เพิ่มมากขึ้น แลกเปล่ียนนวตัถกรรมน า

 หน้าที่ให้มีประสิทธภิาพ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี

2 โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา เพือ่เพิม่ความรู้ความสามารถให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา - 50,000 50,000 - ร้อยละของผู้ได้รับ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้ ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนกังาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนกังานเจา้หนา้ที่เทศบาล ทุนการศึกษา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  

พนักงานเจา้หน้าที่เทศบาล

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000 20,000  - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนกังาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานมี พนกังานเจา้หนา้ที่เทศบาล โครงการ พนกังานเจา้หนา้ที่มีคุณธรรม

และเยาวชนประชาชนทั่วไป คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเยาวชนประชาชน จริยธรรมในการปฏบิติังาน

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหก้ารบริการประชาชน จ านวน  1  คร้ัง 50,000  -  - - ความพึงพอใจของ การบริการประชาชนสะดวก ส านักปลัด

เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศในการ มีความรวดเร็ว  มีประสิทธภิาพ ผู้มารับบริการ รวดเร็ว  มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ให้บริการประชาชน มากขึ้น

5 โครงการประชาสัมพันธผ์ลการ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร จ านวน  2  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ส านักปลัด

ด าเนินงานขององค์กร ผลการด าเนนิงานของเทศบาลของ รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น ผลการด าเนนิงานของอบต.ของ

ปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมา

6 โครงการส ารวจความต้องการ และ เพื่อให้ประชาชนแสดงความพึง จ านวน   2   คร้ัง 40,000 40,000 40,000 - ความพึงพอใจของ ประชาชนแสดงความพึง ส านักปลัด

ความพึงพอใจในการให้บริการ พอใจที่มารับบริการจากเทศบาล ผู้มารับบริการ พอใจที่มารับบริการจาก อบต.

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

7 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษฯี ให้ เทศบาลต าบลเมืองเพีย 10,000 - - - จ านวนภาษีที่จัดเก็บ มีข้อมูลที่ถูกต้องและจดัเกบ็ภาษีกองคลัง

มีประสิทธภิาพ จดัเกบ็ภาษมีากขึ้น 1  คร้ัง ได้เพิ่มมากขึ้น ได้เพิ่มมากขึ้น

8 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนภาษีที่จัดเก็บ จ านวนภาษทีจีดัเกบ็เองเพิ่ม กองคลัง

ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ได้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น

การจัดเก็บรายได้

9 โครงการขอกู้เงินกบัธนาคารพาณิชย์ เพื่อด าเนนิโครงการตามอ านาจ จ านวน 1 คร้ัง 1,000,000 - - - จ านวนเงินที่ได้รับ เทศบาลมีเงินทนุไวใ้ช้ในการ ส านักปลัด

หรือส านักงานเงินทุนส่งเสริมกจิการ หนา้ที่ของเทศบาล ด าเนนิโครงการตามอ านาจ

เทศบาล (ก.ส.ท.) หนา้ที่

10 โครงการส่งเสริมประชาชนในเร่ือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกั ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 -  - - จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จกัการปกครอง ส านักปลัด

ประชาธปิไตย และหลักธรรมาภิบาล การปกครองระบอบประชาธปิไตย โครงการ ในระบอบประชาธปิไตย

การเมืองการปกครอง มากขึ้น มากขึ้น

11 โครงการจดัประชุมประชาคมเพื่อจดัท าแผน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000  -  - - จ านวนประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ส านักปลัด

พฒันาทอ้งถิ่นหรือจดัท าและทบทวน มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล ที่เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล

ปรับปรุงแผนชุมชน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนมีความรู้  ได้ ผู้น าชุมชน ในเขตเทศบาล - - 50,000 - จ านวนประชาชน ผู้น าชุมชนมีความรู้  ได้ ส านักปลัด

ประสบการณ์สามารถน ามาถ่ายทอด ที่เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์สามารถน ามา

ให้กับประชาชนได้ ถ่ายทอดให้กบัประชาชนได้

13 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังฯ ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการ 30,000 - 30,000 - จ านวนประชาชน การด าเนนิการเลือกต้ังฯ เปน็ไป ส านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถิ่น ทต.เมืองเพีย กรณีครบวาระหรือต าแหนง่วา่ง เลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะ

เทศบาลต าบลเมืองพีย เวลาที่กฎหมายก าหนด

14 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 - จ านวนประชาชน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ส านักปลัด

พนกังาน ได้พบปะกบัประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ พนกังาน อบต.ได้พบปะกบัประชาชน

ในพื้นที่ รับทราบปญัหาน ามาแกไ้ข ในพื้นที่ รับทราบปญัหาน ามาแกไ้ข

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

15 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 70,000 - - - จ านวนประชาชน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ส านักปลัด

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พนกังาน ได้พบปะกบัประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ พนกังาน อบต.ได้พบปะกบัประชาชน

ในพื้นที่ รับทราบปญัหาน ามาแกไ้ข ในพื้นที่ รับทราบปญัหาน ามาแกไ้ข

16 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองพีย 30,000 - - - จ านวนประชาชน จดักจิกรรมเนื่องในวนัเทศบาล ส านักปลัด

 (24 เมษายน) ที่เข้าร่วมโครงการ

17 โครงการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ทต.เมืองเพีย - 50,000 - - ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วย ส านักปลัด

ต าบลเมืองเพีย ทต.เมืองเพีย ที่เดือดร้อนในเพื้นที่ ที่มาใช้บริการ เหลือ

ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่6.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยัในชวีิต ทรัพยส์นิของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 4.ดา้นการจดัการศึกษาและการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคมและคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
7.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบรหิาร

  7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจดังานประชุม จ านวน 1 หลังในเขต - - 500,000 - ร้อยละของประชาชน มีสถานที่ในการจดังานประชุม กองช่าง

เทศบาลต าบลเมืองเพีย สัมมนาที่เหมาะสมกับองค์กร เทศบาล(ตามแบบเทศบาล) ที่มาใช้บริการ สัมมนาที่เหมาะสมกบัองค์กร

2 โครงการกอ่สร้างหรือปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล - 100,000 - - จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง

หอกระจายข่าวเสียงตามสายหมู่บ้าน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

อยา่งทั่วถึง อย่างทั่วถึง

3 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อใหป้ระชาชนที่มาประชุม ห้องประชุม - - 200,000 - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนที่มาประชุมได้รับ กองช่าง

ห้องประชุมสภา ทต.เมืองเพีย ได้รับความสะดวกในการประชุม ทต.เมืองเพีย มาใช้บริการมีความพอใจ ความสะดวกในการประชุม

4 โครงการกอ่สร้างอาคารส านักงาน เพื่อใหม้ีอาคารส านกังานเทศบาลที่ จ านวน  1  หลัง - - - 6,500,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เทศบาลต าบลเมืองเพีย มีความสะดวก รองรับประชาชนที่ มาใช้บริการมีความพอใจ การติดต่อราชการเพียงพอ

มาติดต่อราชการได้เพยีงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัอุดรธานี ที ่4.การพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ การบริการ และการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดอุดรธานี 3.ดา้นการท่องเทีย่ว
ยทุธศาสตรท์ี่  8   การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว

  8.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564 (บาท) (KPI) ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล - 100,000  - - ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนมีรายได้เสริม ส านักปลัด

ที่ไม่กอ่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเปน็การอนรัุกษท์รัพยากร

และวถิีชีวติอันดีงามของท้องถิ่น ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

2 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน หมู่ 4 บ้านดงน้อย 50,000 50,000 - - ด าเนนิโครงการอยา่งนอ้ย เพิ่มรายได้สู่ระบบเศรษฐกจิ ส านักปลัด

ต าบลเมืองเพยี เช่น โครงการปั่นจกัรยาน เขตต าบลเมืองเพีย ปลีะ 1 คร้ัง ภายในต าบล

ชมธรรมชาติบริเวณเขื่อนหว้ยหลวง ฯลฯ

รวม 267  โครงการ - - 12,538,720 14,002,000 29,506,000 8,080,000 - - -

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยเทคโนโลยีทีท่ันสมยัและเป็นสากล

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 4.ด้านการจัดการศึกษาและการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่าและ เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล  - 100,000  - - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ไฟฟา้เพื อที อยู่อาศัย และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชนใน

สัญจรในเวลากลางคืน การสัญจรในเวลากลางคืน  

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ถนนสาย เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 9 - 200,000  - - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ซอยโรงสี และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 6 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ซอยสังวาลย์ และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 6 - 100,000  - - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ซอย เทพวงสา และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 6 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

สายวดัศรีสุธรรมมาราม-หว้ยหนิลาด และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 12 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

สายค่าเจริญ-ดงเค็ง หมู่ 12 และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจบั  จงัหวัดอุดรธานี

งบประมาณและที่มา



-78- แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รับผิดชอบ

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 7 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

สายหว้ยแล้ง และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 7 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนสมบรูณ์ และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 4 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนทองสา และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 5 - - 50,000 - ร้อยละของประชาชนที ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ถนนโสกแกดงนอ้ย และทรัพย์สินของประชาชน เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 9 - - 50,000 - ร้อยละของประชาชนที ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ซอยถิ นหนองพงั และทรัพย์สินของประชาชน เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 10 - 100,000 - - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนหลังเทศบาลต่าบลเมืองเพยี และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 12 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนหลังโรงเรียน และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 12 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนคลองชลประทาน-โคกสะอาด และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต ่า เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต หมู่ 5,12 - - 100,000 - จ่านวนครัวเรือนมไีฟฟา้ใช้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

ถนนค่าเจริญ-โคกสะอาด และทรัพย์สินของประชาชน อย่างเพยีงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าศาลาประชาคม เพื อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 20,000  - - - ร้อยละของประชาชนที มาร่วม เกิดความปลอดภัยในชีวิต กองช่าง

หมู่บ้าน และทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมมีไฟฟ้าใช้อยา่งเพียงพอ และทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณและที่มา



-79- แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนอ่าเภอโครงการ เพื อเป็นการน้อมน่าเอาปรัชญา ประชาชนทกุต่าบลใน 20,000  -  - - จ่านวนครัวเรือนที นอ้มน่า มกีารน้อมน่าเอาปรัชญาเศรษฐกจิ ส่านักปลัดเทศบาล

ศูนย์เรียนรู้อันเนื องมาจากพระราชด่าริ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว อ่าเภอกุดจับ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง พอเพียงมาเป็นแนวทางด่าเนินชีวิต  

ระดับอ่าเภอ  ทางการด่าเนินชีวิต มาใช้ในการด่าเนนิชีวิต  

2 โครงการอุดหนุนที ท่าการปกครอง เพื อสนับสนุนกองทนุด่าเนินการ ประชาชนทกุต่าบลใน 20,000 - - - จ่านวนครัวเรือนที ได้รับ ประชาชนในต่าบลได้รับการ ส่านักปลัดเทศบาล

อ่าเภอกุดจับในโครงการกองทนุ ขจัดความยากจนของอ่าเภอ อ่าเภอกุดจับ การแกไ้ขปญัหาความ ด่าเนินการขจัดความยากจน  

ด่าเนินการขจัดความยากจน กุดจับ  ยากจน   

งบประมาณและที่มา



-80- แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 5.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนและ เพื อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทุกอ่าเภอในจังหวัด 10,000  -  - - ร้อยละของประชาขน เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผลิต ส่านักปลัดเทศบาล

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานของดีกุดจับใน ผลิตผภัณฑ์ของดีอ่าเภอกุดจับใน อุดรธานี ที เข้าร่วมงาน ภณัฑ์ของดีอ่าเภอกดุจบัในการออก

งานประจ่าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีผ้าหมี ขิด การออกร้านจ่าหน่ายสินค้า OTOP ร้านจ่าหน่ายสินค้า OTOP

2 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอนุรักษ์ เพื ออุดหนุนการด่าเนินงานของ ที ท่าการปกครองอ่าเภอ 10,000 - - - ร้อยละของประชาขน อ่าเภอกดุจบัมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

ศิลปวฒันธรรมอ่าเภอกุดจับ อ่าเภอกดุจบัด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม กุดจับ ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

3 อุดหนุนโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เพื อใหป้ระชาชนได้แสดงออกถงึความ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000  -  - - ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้แสดงออกถงึความจงรัก ส่านักปลัดเทศบาล

และการจัดงานรัฐพิธีอ่าเภอกุดจับ จงรักภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์ ที เข้าร่วมกจิกรรม ภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย์  

4 โครงการอดุหนนุการจัดงานเฉลิมพระ- เพื อสนับสนุนการจดังานเฉลิมพระ- ที ท่าการปกครองอ่าเภอ 8,000 - - - ร้อยละของประชาขน ประชาชนแสดงออกถงึความจงรัก ส่านักปลัดเทศบาล

 เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั กุดจับ ที เข้าร่วมกจิกรรม ภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

5 โครงการอุดหนุนสนับสนุนทลูเกล้าฯ เพื อใหป้ระชาชนได้เขา้ร่วมรับเสด็จ ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 - 10,000 - ร้อยละของประชาขน ประชาชนได้ร่วมรับเสด็จและได้ ส่านักปลัดเทศบาล

ถวายและงานพธิรัีบเสด็จฯ และร่วมถวายเป็นพระราชกศุล ที เข้าร่วมกจิกรรม ถวายเป็นพระราชกศุล

6 โครงการอุดหนุนสภาเด็กและ เพื อใหส้ภาเด็กและเยาวชนได้ สภาเด็กและเยาวชน - - 10,000 - จ่านวนของเด็กและ สภาเด็กและเยาวชน ได้ท่า ส่านักปลัดเทศบาล

เยาวชนของเทศบาลต่าบลเมืองเพยี ท่ากิจกรรมที เปน็ประโยชน์ เทศบาลต่าบลเมืองเพีย เยาวชนร่วมกิจกรรมเพิ มขึ้น กิจกรรมที เปน็ประโยชน์  

7 โครงการอุดหนุนศูนย์พฒันา เพื อเปน็การอดุหนนุกจิกรรมใน ประชาชนในเขตเทศบาล - 100,000  - ร้อยละของครัวเรือนที เป็นการอุดหนุนกิจกรรมใน ส่านักปลัดเทศบาล

ครอบครัวต่าบลเมืองเพยี การพฒันาของศูนย์พฒันา - เข้าร่วมกจิกรรมเพิ มขึ้น การพฒันาของศูนย์พฒันา  

ครอบครัวต่าบลเมอืงเพยี ครอบครัวต่าบลเมืองเพยี

8 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นข่า เพื อให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม ครู/นักเรียน 10,000  -  - - จ่านวนนกัเรียนที เข้า นักเรียนได้ปฏบิติัธรรม ส่านักปลัดเทศบาล

เข้าวดัปฏบิติัธรรมพรรษา สวดมนต์ ท่าวัตรเช้า เย็น ในห้วง โรงเรียนบา้นข่า หมู่ 6 ร่วมกจิกรรมมศัีกยภาพ หว้งเทศกาลเข้าพรรษาและได้  

 เทศกาลเข้าพรรษาและศึกษาดูงาน เพิ มมากขึ้น ศึกษาดูงานนอกสถานที 

งบประมาณและที่มา



-81- แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรม เพื อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก ครู/นักเรียน 45,000 - - - จ่านวนนกัเรียนที เข้า โรงเรียนประถมศึกษาในเขตส่านักปลัดเทศบาล

คุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมะ โรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมกจิกรรมมศัีกยภาพ ทต.  มีงบประมาณเพยีงพอ  

 หมู่ 4,5,6 เพิ มมากขึ้น

10 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอนุรักษ์ เพื ออุดหนุนการด่าเนินงานของ ที ท่าการปกครองอ่าเภอ 10,000 - - - ร้อยละของประชาขน อ่าเภอกดุจบัมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

ศิลปวฒันธรรมอ่าเภอกุดจับ อ่าเภอกดุจบัด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม กุดจับ ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

11 อุดหนุนโครงการปฏบิติัธรรมวปิสันา เพื ออดุหนนุการด่าเนนิกจิกรรม หมู่ 8,10,12 70,000 - - - ร้อยละของประชาขน หมูบ่้านมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

กรรมฐานฯ ปฎิบัติธรรมของประชาชนในหมู่บ้าน ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

12 อุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื ออุดหนุนการด่าเนินกิจกรรม หมู่ 4 บ้านเดงน้อย 20,000 - - - ร้อยละของประชาขน หมูบ่้านมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

บญุมหาชาติ (บญุผะเหวด) งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

13 อุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื ออุดหนุนการด่าเนินกิจกรรม หมู่ 5 บ้านโสกแก 20,000 - - - ร้อยละของประชาขน หมูบ่้านมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

บญุมหาชาติ (บญุผะเหวด) งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

14 อุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื ออุดหนุนการด่าเนินกิจกรรม หมู่  6 บ้านข่า 20,000 - - - ร้อยละของประชาขน หมูบ่้านมงีบประมาณเพียง ส่านักปลัดเทศบาล

บญุมหาชาติ  (บญุผะเหวด) งานบุญประเพณีบุญผะเหวดหมู่บ้าน ที เข้าร่วมงาน พอในการด่าเนินงาน  

งบประมาณและที่มา



-82- แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวติเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 5.ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

  3.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นดงน้อย เพื อส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียนบา้นดงน้อย 30,000  -  - - จ่านวนเด็กนกัเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมการส่านักปลัดเทศบาล

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในสถาน ใช้แนวทางเศรษฐกิจเพียงพอใน หมู่ 4 มคีวามรู้ความเข้าใจใน ด่าเนินชีวติตามแนวทาง  

ศึกษา สถานศึกษาและในชีวิตประจ่าวัน ระบบเศรษฐกจิฯดีขึ้น เศรษฐกิจพอเพยี

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที เพื อให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอน โรงเรียน 210,000  -  - - จ่านวนนกัเรียนมศัีกยภาพ เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเปน็ส่านักปลัดเทศบาล

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา(ครูช่วยสอน) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมู่ 4,5,6 เพิ มมากขึ้น การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส่าหรับ เพื ออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. 872,000 - - - ร้อยละของนกัเรียนที ได้ เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส่านักปลัดเทศบาล

โรงเรียน สังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล (218 คน/20 บ./คน/200วัน) รับอาหารกลางวัน สพฐ.มีอาหารกลางวนัเพยีงพอ  

4 โครงการอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื อส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียนบ้านข่า - - - 10,000 ร้อยละของเด็กนกัเรียน เด็กนักเรียนที เข้าร่วม ส่านักปลัดเทศบาล

ทางการเรียนช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด ที มผีลการเรียนดีขึ้น โครงการมีผลการเรียนดีขึ้น

ประโยชน์

งบประมาณและที่มา



-83- แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยส์ินของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 4.ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติทีด่ีของประชาชน
ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภยัในชีวิต และทรพัย์สิน

  4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนสถานีต่ารวจกุดจับ เพื อสนับสนุนการท่ากิจกรรมที เป็น ประชาชนในเขตเทศบาล - - - 20,000 จ่านวนอาชญกรรม อาสาสมัครต่ารวจบ้านได้ท่า ส่านักปลัดเทศบาล

ตามโครงการอาสาสมัครต่ารวจบา้น สาธารณประโยชน์ของอาสาฯ ลดลง กจิกรรมที เป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ระดับต่าบล ผู้เล้ียงสัตว์ระดับต่าบล

2 โครงการอดุหนนุโครงการถักทอเครือข่าย เพื อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที ท่าการปกครอง 20,000 - - - จ่านวนประชาชนที ได้รับ ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ส่านักปลัดเทศบาล

พลังแผ่นดินปอ้งกนัอบุติัเหตุทางถนน ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน อ่าเภอกุดจับ ความปลอดภยั ให้ครอบคลุมในทุกหมู่บ้าน

อ่าเภอกดุจับ 

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการ เพื ออุดหนุนงบประมาณให้กับ ศพส.อ.กุดจับ 30,000 - - - จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศพส.อ.กุดจับ มีงบประมาณส่านักปลัดเทศบาล

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ่าเภอ ศพส.อ.กุดจับ ให้มีงบประมาณ 1 แหง่ เพยีงพอในการด่าเนินการ

กุดจับ เพียงพอในการด่าเนินงาน  

4 โครงการอุดหนุนศูนย์อ่านวยการ เพื ออุดหนุนงบประมาณให้กับ ศพส.จ.อุดรธานี 25,000 - - - จ่านวนผู้เข้าร่วม ศพส.จ.อุดรธานี มีงบประมาณ ส่านักปลัดเทศบาล

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวดั ศพส.จ.อุดรธานี ให้มีงบประมาณ 1  แหง่ โครงการ เพียงพอในการด่าเนินการ

อุดรธานี เพียงพอในการด่าเนินงาน  

5 โครงการอดุหนนุการฝึกอบรมการช่วย เพื อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย อุดหนุนใหก้ับที ท่าการ - - - 20,000 จ่านวนประชาชนที ได้รับ ประชาชนในต่าบลได้รับความ ส่านักปลัดเทศบาล

เหลือเจ้าพนักงานของหน่วยก่าลังคุ้มครอง ของหมู่บ้านมีการด่าเนินงานอย่าง ปกครองอ่าเภอกุดจับ ความปลอดภยั ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ต่อเนื องและมีประสิทธิภาพ

6 โครงการอุดหนุนสถานีต่ารวจภูธรกุดจับ เพื อสนับสนุนการป้องกันและ อุดหนุนให้กับ - - - 35,000 จ่านวนประชาชนที ได้รับ ปัญหายาเสพติดภายในต่าบล ส่านักปลัดเทศบาล

ตามโครงการอบรมเพื อปอ้งกนัและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของอ่าเภอ สถานีต่ารวจกุดจับ  ความปลอดภยั ได้รับการแก้ไขป้องกัน

แกไ้ขปญัหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา



-84- แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

7 โครงการอดุหนนุสถานต่ีารวจภธูรกดุจับ เพื อสนับสนุนการใหค้วามรู้ด้าน ประชาชนในเขตต่าบล - 35,000 - - จ่านวนประชาชนที ได้รับ ประชาชนในต่าบลได้รับความ ส่านักปลัดเทศบาล

ตามโครงการอบรมความรู้กฎหมายจราจร กฎหมายจราจรแก่ประชาชน ความปลอดภยั รู้เรื องกฎหมายจราจรเพิ มขึ้น

8 โครงการอุดหนุนกองทนุแม่ของ เพื อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมี กองทนุแม่ของแผ่นดิน 20,000 - - - จ่านวนผู้เข้าร่วม กองทุนฯ มีความเข้มแข็ง มี ส่านักปลัดเทศบาล

แผ่นดิน หมู่ 6  บา้นข่า ความเข้มแข็งมีงบประมาณเพียงพอ หมู่ 6  บา้นข่า โครงการ งบประมาณเพียงพอ

9 อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื อต่อต้านการใช้ เพื อลดปญัหา การเสพสุราและ อุดหนุนใหก้ับ - - - 50,000 จ่านวนผู้ติดยาเสพติด เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี ยวกับ ส่านักปลัดเทศบาล

สารเสพติดและการกระท่ารุนแรง สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน สถานีต่ารวจอ.กุดจับ ลดลง สารเสพติด บุหรี และสุรา

ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

10 โครงการอดุหนนุโรงเรียนใน เพื อสนับสนุนการปอ้งกันและ อุดหนุนให้กับ 15,000 - - - จ่านวนผู้ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ส่านักปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาลต่าบลเมืองเพียเพื อ แก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ลดลง ได้รับการแก้ไขป้องกัน

จัดโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา



-85- แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยส์ินของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 4.ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติทีด่ีของประชาชน
ยุทธศาสตรท์ี่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุข เพื อให้การสนับสนุนศูนยฯ์ในการ หมู่ 4 , 5 , 6 , 10 , 12 37,500 - - - จ่านวนประชาชนใน ศูนย์สุขภาพต่าบลเมอืงเพยี ส่านักปลัดเทศบาล

มูลฐานประจ่าหมู่บา้น ด่าเนินการด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที มสุีขภาพดีขึ้น มงีบประมาณเพยีงพอ  

2 โครงการอุดหนุนเสริมสร้างสุขภาพผู้ติดเชื้อ เพื อใหก้ารเสริมสร้างสุขภาพ ผู้ติดเชื้อเอดส์ใน 10,000 - - - จ่านวนผู้ติดเชื้อเอดส์ มีงบประมาณเพยีงพอ ส่านักปลัดเทศบาล

เอดส์ฯ อ.กุดจับ ผู้ติดเชื้อเอดส์ อ.กุดจับ อ่าเภอกุดจับ มสุีขภาพที ดีขึ้น ในการด่าเนินกิจกรรม

3 โครงการสนับสนุนชาวอุดรธานีรวมน้่าใจให้ เพื อใหก้ารสนับสนุนกาชาด อ่าเภอกุดจับ 10,000 - - - ประชาชนมชีีวิตความ กาชาดอ่าเภอมีงบประมาณ ส่านักปลัดเทศบาล

กาชาด อ.กุดจับ อ่าเภอกุดจับในการท่ากิจกรรม เปน็อยู่ที ดีขึ้น เพียงพอในการด่าเนินงาน

4 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื อสนับสนุนเหล่ากาชาด กาชาดจังหวัดอุดรธานี 20,000 - - - ประชาชนมชีีวิตความ กาชาดจังหวัดมีงบประมาณ ส่านักปลัดเทศบาล

เพื อบรรเทาทุกข์ฯ จังหวัดอุดรธานีในการท่ากิจกรรม เปน็อยู่ที ดีขึ้น เพียงพอในการด่าเนินงาน  

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการอดุหนนุเทศบาลนครอดุรธานี เพื ออุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 145,000 - - - จ่านวนประชาชนใน เทศบาลนครอดุรธานมีี ส่านักปลัดเทศบาล

ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื อเป็นค่า ตามโครงการ พื้นที มสุีขภาพดีขึ้น งบประมาณเพยีงพอในการ  

ใช้จ่ายในการก่าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด่าเนนิโครงการ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรท์ี่  6   การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  6.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 โครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื องมาจาก เพื อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 20,000 - - - จ่านวนประชาชนที เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับส่านักปลัดเทศบาล

พระราชด่าริระดับอ่าเภอ ประชาชน ในการน้อมน่าปรัชญา เข้าร่วมโครงการ ประชาชน ในการน้อมน่าปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที ่6.การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยส์ินของประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุดรธานี 4.ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวติทีด่ีของประชาชน
7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบรหิาร

  7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

. (ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) ที่รบัผิดชอบ

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดหา เพื อจัดหาวัสดุ  อปุกรณ์   ครุภณัฑ์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ 20,000 - - - จ่านวนวัสดุ อปุกรณ์ จดัหาวัสดุ  อปุกรณ์   ครุภณัฑ์ ส่านักปลัดเทศบาล

วสัดุ อุปกรณ์ในศูนย์รวมข้อมูล ที จ่าเปน็ในการด่าเนนิการส่าหรับ จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. ในศูนย์ข้อมลูข่าวสาร ที จ่าเป็นในการด่าเนินการส่าหรับ

ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์ ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาองค์กร อ่าเภอกุดจับหรือด่าเนินการ ศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสาองค์กร

กรปกครองส่วนทอ้งถิ น อ่าเภอกุดจับ ปกครองส่วนทอ้งถิ น  อ่าเภอกดุจับ โดยผู้แทนของศูนย์ฯ ปกครองส่วนท้องถิ นอ่าเภอกดุจบั

รวม 66            โครงการ - - 1,757,500 635,000 1,020,000 135,000 - - -

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า
ที่ โครงการ (ผลผลิตของ (KPI) จะไดร้ับ

โครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบล หมู่ 10 4,000,000 - - - จ านวนพาหนะที่สัญจร การสัญจรไปมาระหวา่ง อบจ.อุดรธานี

สายศรีวไิล-โคกสะอาด เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 1 สาย งบโดยประมาณ ไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น ต าบลเป็นไปโดยสะดวก 

และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบล หมู่ 6 1,000,000 - - - จ านวนพาหนะที่สัญจร การสัญจรไปมาระหวา่ง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นข่า-บา้นกาน เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 1 สาย งบโดยประมาณ ไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น ต าบลเป็นไปโดยสะดวก 

และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบล หมู่ 1 2,000,000 - - - จ านวนพาหนะที่สัญจร การสัญจรไปมาระหวา่ง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นเพยี-บา้นผักกาดย่า เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 1 สาย งบโดยประมาณ ไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น ต าบลเป็นไปโดยสะดวก 

และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาระหว่างต าบล หมู่ 12 4,000,000 - - - จ านวนพาหนะที่สัญจร การสัญจรไปมาระหวา่ง อบจ.อุดรธานี

สายบา้นค าเจริญ-บา้นโคกสะอาด เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 1 สาย งบโดยประมาณ ไปมาบนถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้น ต าบลเป็นไปโดยสะดวก 

และปลอดภัย รวดเร็ว และปลอดภัย

รวม 4 โครงการ - - 11,000,000 - - - - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี ที ่4 ด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตทีดี่ของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย  อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ที ่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็นสากล
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ที่รบัผิดชอบ

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน   2   เคร่ือง 20,000 20,000  - - ส านกัปลัด

ส านกังานเทศบาลและอาคารอื่นๆ ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือเกา้อี้ท างาน เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  5  ตัว 15,000 -  - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  2  เคร่ือง 9,500 9,500  - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือโต๊ะขาวขาต้ังเหล็ก เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  1  คร้ัง 20,000 -  - ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฏบิติังานที่มี จ านวน  2  ตู้ 30,000 -  - - กองคลัง

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ  

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ โครงการจัดซ้ือรถนั่งส่วนกลาง เพื่อใหม้รีถยนต์ใช้ติดต่อราชการที่ จ านวน  1  คัน - - - 800,000 ส านกัปลัด

ขนส่ง (รถ 4 ประตู) เทศบาลต าบลเมอืงเพยี มปีระสิทธิภาพและมเีพยีงพอ

7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือเต้นทข์นาดใหญ่ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  2  หลัง 30,000 - - - ส านกัปลัด

ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดีย เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  1 เคร่ือง 58,000 - - - ส านกัปลัด

โปรเจคเตอร์ ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อใหม้จีักรยานยนต์ใช้ติดต่อ จ านวน  1  คัน 38,000 - - - ส านกัปลัด

ขนส่ง ราชการที่เพยีงพอ

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจบั  จงัหวัดอุดรธานี
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ที่รบัผิดชอบ

10 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในการปอ้งกนัอคัคีภยั ส านกังานเทศบาลหรือ 50,000 50,000 50,000 - ส านกัปลัด

ภายใน เคร่ืองดับเพลิง ที่จะเกดิขึ้น สถานที่ส าคัญของราชการ  

11 การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 16,000 - - 16,000 ส านกัปลัด

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 2 ชุด

12 การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ือพมิพ์ 4,300 - - 4,300 ส านกัปลัด

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 2 ชุด

13 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใหม้รีถปฏบิติัการฉุกเฉินที่ได้ จ านวน  1  คัน - - 1,000,000 - ส านกัปลัด

ขนส่ง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) มาตรฐานไว้บริการประชาชน

14 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพื่อใหม้รีถบรรทกุขยะใช้ในการ จ านวน  1  คัน - - - 2,400,000 ส านกัปลัด

ขนส่ง จัดเกบ็และขนขยะมลูฝอย

15 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 16,000 - - - กองช่าง

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด

16 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ือพมิพ์ 4,300 - - - กองช่าง

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ อปุกรณ์ครบชุด 1 ชุด

17 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืปฎบิติังานที่มี เคร่ืองส ารองไฟ 13,000 - - - กองช่าง

ประสิทธิภาพ และมเีพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

18 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  1 เคร่ือง 9,000 - - - กองช่าง

ดิจิตอล ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส ารวจ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหาพกิดัสัญญาณ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  1 เคร่ือง 30,000 - - - กองช่าง

จากดาวเทยีม GPS ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

20 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ โครงการจัดซ้ือตู้ควบคุมการท างานระบบ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  1 เคร่ือง 30,000 - - - กองช่าง

ไฟฟา้ ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

งบประมาณและที่ผ่านมา



-90- แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

. (ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ที่รบัผิดชอบ

21 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ จ านวน  4 เคร่ือง 70,000 - - - กองช่าง

ปฎบิติังานอย่างเพยีงพอ

463,100 79,500 1,050,000 3,220,300รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา








