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คํานํา 
 
 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ใหแกไข “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” 

และ “แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตนไป  

เทศบาลตําบลทาอุเทน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้คงจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดการรวมมือและสรางความเขาใจอันดีในการพัฒนารวมกัน  
ท้ังภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตตําบล และใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป และตอบ 
สนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน อยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน



 
 

สวนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

เทศบาลตําบลทาอุเทน ตั้งอยูในอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล

ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลเม่ือ

วันท่ี  25  พฤษภาคม พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก. ลง

วันท่ี 24 กุมภาพันธุ พ.ศ.2542 เปนเทศบาลขนาดเล็กจึงประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลทาอุ

เทน  โดยรวมพ้ืนท่ีเขากับเทศบาลตําบลทาอุเทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ  วันท่ี  6  กันยายน  พ.ศ.

2547 เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  18.5  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,563 ไร 

1. ดานกายภาพ 

 1.1 ท่ีตั้งของตําบลทาอุเทน 

เทศบาลตําบลทาอุเทน  ตั้งอยูเลขท่ี 269  หมูท่ี 3 ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัด

นครพนม ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม หางจากตัวจังหวัดนครพนม ประมาณ   26  กิโลเมตร และ

หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  734  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับ 

ทิศเหนือ       จด  ตําบลทาจําปา อําเภอทาอุเทน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต        จด  ตําบลเวินพระบาท ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน 

ทิศตะวันออก จด  แมน้ําโขงแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก   จด  ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน เปนพ้ืนท่ีเขตท่ีราบลุมแมน้ําโขง มีลักษณะเปนแนวยาวเลียบขนาน
ไปตามแมน้ําโขง 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน แบงออกเปน 3 ฤดู  
        ฤดูรอน    เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม   
        ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน   
        ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม  

 1.4  ลักษณะของดิน 
   มีลักษณะเนื้อดินชั้นบน เปนดินรวนปนทราย ดินชั้นลางเปนดินเหนียวปนลูกรัง หรือเศษหิน
ทราย ดินมีสีน้ําตาลเหลือง ลึกลงไปเปนดินเหนี่ยวสีเทา มีจุดปะสีน้ําตาลปะปนอยูเปนจํานวนมาก 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทนท้ังหมด  7  หมูบาน  11  ชุมชน ไดแก 
  หมูท่ี  1   บานทาอุเทน  -   ชุมชนวัดปาโพธิ์ศร ี

-  ชุมชนวัดกลาง 
-  ชุมชนวัดโพธิ์ชัย 

  หมูท่ี  2    บานทาอุเทน  -   ชุมชนวัดศรีษะเกษ 
  หมูท่ี  3    บานทาอุเทน           -  ชุมชนตะวันเบิกฟา 

          -  ชุมชนวัดไตรภูมิ  
  หมูท่ี  4    บานทาอุเทน           -  ชุมชนวัดโพนแกว 

          -  ชุมชนวัดสวางอารมณ 
  หมูท่ี  5     บานทาอุเทน  -   ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน 
  หมูท่ี  6    บานนอยหัวบึง  -   ชุมชนนอยหัวบึง 
  หมูท่ี  7    บานนาเหนือ  -   ชุมชนนาเหนือ 
 
 2.2 การเลือกตั้ง  
  เทศบาลตําบลทาอุเทน แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 2 เขต ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาทองถ่ิน, ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562  โดยมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม 12 คน 
  เทศบาลตําบลทาอุเทน มีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก สภาเทศบาลและฝายบริหารโดยในสวน 
ของสภาเทศบาลจะมีสมาชิกท้ังสิ้น 12 คน  มีนายกเทศมนตรีซ่ึงไดรับการเลือกจากประชาชนโดยตรง จํานวน 
1 คน และมีการแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน  เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน  ทําหนาท่ีดานบริหารกิจการของเทศบาล     และมีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน 
ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ 
 



 
 

คณะผูบริหาร 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นายกานต  แกวมาตย นายกเทศมนตรี 
2 นายสุรพล  บุพศิริ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายธนโชติ  เจริญราษฎร รองนายกเทศมนตรี 
4 นายสมพล  วดีศิริศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นายไพบูลย  ปลันธนโอวาท ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 นายมานพ  สุวรรณมาโจ ประธานสภาเทศบาล 
2 ร.ต.ต.ปญญา  ก่ิงคาน รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายคมสัน  ประพัศรางค เลขานุการสภาเทศบาล 
4 นายรณยุทธ  พรรณวงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายประยงค  สดมุย สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายประสิทธิ์  อวนแกว สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นายสมพร  เลิศฤทธิ์สกุลพร สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นางสาวพัชราวัลย  อุณาพรหม สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นางถาวร  วดีศิริศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางภัทราภรณ  อุณาพรหม สมาชิกสภาเทศบาล 
 
3. ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร  

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร 

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

1 บานทาอุเทน 432 475 907 470 

2 บานทาอุเทน 160 192 362 149 

3 บานทาอุเทน 580 619 1,199 383 

4 บานทาอุเทน 279 301 580 202 

5 บานทาอุเทน 446 410 856 411 

6 บานนอยหัวบึง 270 281 551 152 

7 บานนาเหนือ 205 224 429 117 

 รวม  จํานวน  7  หมูบาน 2,372 2,502 4,884 1,884 
         ขอมูล  จากงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลทาอุเทน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

3 



 
 

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

              จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) 
ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 ป – 10 ป 296 244 540 
11 ป – 20 ป 291 264 555 
21 ป – 30 ป 305 326 631 
31 ป – 40 ป 355 304 659 
41 ป – 50 ป 379 367 746 
51 ป – 60 ป 366 381 747 
61 ป – 70 ป 210 294 504 
71 ป – 80 ป 122 180 302 
81 ป – 90 ป 44 81 125 

91 ป – 100 ป 4 15 19 
มากกวา 100 ป 0 0 0 

รวม 2,372 2,460 4,832 
             ขอมูล  จากงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตําบลทาอุเทน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563    

4. สภาพทางสังคม 

 4.1  การศึกษา 

  -   ขอมูลดานการศึกษาในระบบ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 1 แหง ดังนี้ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาอุเทน 2 62 มีจํานวน 3 หอง 

     

โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3  แหง ดังนี้ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบานทาอุเทน 11 188 มีจํานวน  8  หอง 
2 โรงเรียนบานนอยนาเหนือ 4 41 มีจํานวน  8  หอง 
3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 20 319 มีจํานวน 13 หอง 

** ขอมูลจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  -  ขอมูลดานการศึกษานอกระบบ 
ท่ี ชื่อโรงเรียน จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
1 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน (กศน.) 
12 1,075  

** ขอมูลจาก กศน.อําเภอทาอุเทน 
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          4.2  การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

- เปนของรัฐบาล      จํานวน     1   แหง    
 
 

4.3  อาชญากรรม 
 เขตเทศบาลตําบลทาอุเทน มีอาณาเขตเปนแนวชายแดน ติดแมน้ําโขง และมีเสนทางคมนาคม

ทางน้ําท่ีสามารถจะสัญจรโดยเรือยนตขามไปยังฝงประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจทําให
เกิดปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขามาใชแรงงานยังฝงประเทศไทย ปญหาท่ีตามมาอาจเปนการลักลอบขนยา
เสพติด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงเปนชองทางท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมไดตามแนวชายแดนริมฝงแมน้ําโขง หรือ
ตามจุดผอนปรนตางๆ  

 4.4  ยาเสพติด 
  ปญหาเรื่องยาเสพติดเปนปญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลใหความสําคัญในการปราบปราม กวาดลาง 
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย แตก็เนนใหเฝาระวังเปนพิเศษตามพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงมาก คือ บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนแนว
ตะเข็บชายแดนทุกแหง ซ่ึงเปนจุดท่ีสามารถลักลอบนําเขา และสงออกยาเสพติดไดตลอดเวลา จึงจําเปนตอง
ตรวจตราอยางเขมงวด เพ่ือเปนการปองกันและปราบปรามลดปญหายาเสพติดใหหมดไปจากประเทศไทย ท้ังนี้
ท้ังนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใหชวยปองกันและสอดสองดูแล รวมถึงมีมาตรการการจัดการท่ี
จริงจังในการจัดการกับปญหายาเสพติด 

4.5  การสังคมสงเคราะห 

ตารางแสดงจํานวนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
ประจําป 2562 

หมูท่ี ผูสูงอายุ  

(คน) 

ผูพิการ 

(คน) 

ผูปวยเอดส 

 (คน) 

1 161 14 - 

2 60 6 - 

3 186 40 1 

4 81 14 - 

5 106 22 - 

6 81 7 - 

7 44 17 1 

รวม 719 120 2 

                                        ขอมลูจาก งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลทาอุเทน ขอมูล ณ วันท่ี  30 เมษายน 2562 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนสง  

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 212 และหมายเลข 2027  สายนครพนม – บานแพง 

 5.2  การไฟฟา 
         การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาอุเทน  จํานวน  1  แหง 

 5.3   การประปา 
         การประปาสวนภูมิภาค สาขานครพนม รับผิดชอบการบริการประปาภายในเขตเทศบาลทาอุเทน   

 5.4   โทรศัพท 

         บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม และปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลือ่นท่ีเปนสวน

ใหญ  

5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

        ภายในเขตเทศบาลทาอุเทน มีท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 1 แหง คือ ท่ีทําการไปรษณีย     

อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

        ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ไดแก ทํานา ปลูกยางพารา แตงโม  แตงไทย 

สับปะรด เปนตน 

 6.2  การประมง 

        พ้ืนท่ีสวนใหญติดแมน้ําโขง และลําน้ําทวย  

 6.3  การปศุสัตว 

        ประกอบอาชีพปศุสัตว ประมาณรอยละ ๓๐ ของแตละหมูบาน คือ การเลี้ยงวัว ไก เปด  ฯลฯ 

 6.4  การบริการ 
  - โรงแรม     จํานวน   1  แหง  

- สถานท่ีพักอ่ืน ๆ   จํานวน  22  แหง  
- รานอาหาร          จํานวน  32  แหง  
- สถานบริการและเริงรมย   จํานวน   4   แหง  
- ผูประกอบการเรือโดยสาร  จํานวน  3  บริษัท 
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 6.5  การทองเท่ียว 

  ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทนมีสถานท่ีทองเท่ียว ดังนี้ 

1. วัดพระธาตุทาอุเทน  เปนพระธาตุท่ีศักดิ์สิทธิ์และมีความสําคัญของชาวทาอุเทนออีกแหง

หนึ่ง องคพระธาตุมีลวดลายปูนปนท่ีสวยงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพมา พระธาตุทาอุ

เทนเปน พระธาตุประจําวันศุกร 

2. ศูนยมูนมังชุมชนยานเมืองเกาของชาวไทญอ ท่ีอยูภายในบริเวณวัด 

3. ศาลหลักเมือง (เจาพอโตง) 

4. พระบาง (วัดไตรภูมิ) 

5. ตลาดนัดไทย – ลาว (จุดผอนปรนการคาชายแดน) 

6. ศาลเจามณีธรรม (ศาลเจาของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม) 

ซ่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมดลวนแตอยูตามแนวถนนริมฝงแมน้ําโขง ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน 

 6.6  อุตสาหกรรม 
  เทศบาลตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  - ธนาคาร   จํานวน   3    แหง 

  -  โรงแรม   จํานวน   2    แหง 

  -  โฮมสเตย   จํานวน   2    แหง 

  -  รานอาหาร   จํานวน          62    แหง 

  -  ปมน้ํามัน   จํานวน   4    แหง 

  -  ปมแกส   จํานวน   1    แหง 

  -  ตลาดสด   จํานวน    1    แหง 

  - ตลาดนัดสินคาไทย – ลาว จํานวน   1    แหง 

  -   บิ๊กซี    จํานวน  1    แหง 

  -   โลตัส    จํานวน  1    แหง 

 6.8  แรงงาน 

  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทนไมมีแรงงานอุตสาหกรรม มีแตแรงงานรับจางท่ัวไป 

   

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติในดานศาสนาและขนบธรรมเนยีมประเพณี 
เปนประจํา โดยมีวัดในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน  7  วัด ไดแก 
 
 

7 



 
 
  1. วัดโพธิ์ไชย     ตั้งอยูหมูท่ี  1 
  2. วัดกลาง     ตั้งอยูหมูท่ี  1 
  3. วัดปาโพธิ์ศร ี    ตั้งอยูหมูท่ี  1 
  4. วัดศรีสะเกษ     ตั้งอยูหมูท่ี  2 
  5. วัดไตรภูมิ     ตั้งอยูหมูท่ี  3 
           6. วัดโพนแกว     ตั้งอยูหมูท่ี  4 
  7. วัดพระธาตุทาอุเทน    ตั้งอยูหมูท่ี  5 
  
 สํานักสงฆ   3  แหง   ไดแก 
  1. สํานักสงฆไตรมิตร    ตั้งอยูหมูท่ี  3 
  2. วัดสวางอารมณ          ตั้งอยูหมูท่ี  4 
  3. วัดอุเทนธรรมนิมิต    ตั้งอยูหมูท่ี  7 
 7.2  วัฒนธรรม  ประเพณ ี

  วัฒนธรรม 

   ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนทาอุเทน ยังคงดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี 

ความเชื่อ ภูมิปญญา ภาษา อาหาร เฉพาะถ่ิน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอัตลักษณของชุมชนท่ีปฏิบัติสืบทอด

กันมาเปนประจําทุกป  เชน 

  1. งานบุญพระธาตุทาอุเทน และบุญตูบ 
      พระธาตุทาอุเทนเปนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพมา ท่ีชาวชุมชนให

ความเคารพ ศรัทธาเกจิอาจารยผูนําชาวบานในการกอสราง คือ พระอาจารย สีทัตถ สุวรรณมาโจ เปนพระ

เครงครัดในวัตรปฏิบัติดีงาม งานประจําปจะมีข้ึน เดือน 4 (มีนาคม) ข้ึน 15 คํ่า  

  2.  งานแหดอกไม (ดอกจําปา)  
       เปนงานแหดอกไมสรงน้ําพระในชวงสงกรานตท่ัวไป แตจะเนนเปนดอกจําปา ตรงกับดอก

ลั่นทมหรือลีลาวดีของไทย เรียกวาดอกจําปาตามชื่อเรียกเดิมของภาษาลาวซ่ึงเปนเครือญาติทางภาษากับผูคนใน

แถบแมน้ําโขง ซ่ึงงานจะมีข้ึนในเดือน 5 (เมษายน) ชวงสงกรานต 

3. งานเลี้ยงเจาโตง 
จะเลี้ยงหอ (ทําพิธีเคารพ) ท่ีเรียกวา เบิกบาน โดยทํากัน 3 ครั้ง เดือน 3 (กุมภาพันธ) 

เดือน 6 (พฤษภาคม) เดือน 11 (ตุลาคม) ใชนางเทียม(บุคคลทําพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์) เปนรางทรงติดตอกับ

วิญญาณบรรพบุรุษ เปนงานพิธีศักดิ์สิทธิ์และเปนท่ีเคารพของชุมชนมาก 

4. งานสารท เดือน 7 (มิถุนายน) 
พิธีไหวศาลเจามณีธรรม เปนกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและชาวทาอุเทนท่ี

ศรัทธาในบรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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5. งานไหลเรือไฟและแขงเรือ 
ในชวงเทศการออกพรรษาในกลุมวัฒนธรรมไท-ลาวริมฝงโขงจะมีการจัดประเพณีไหลเรือ

ไฟในแมน้ําโขงในงานออกพรรษา 

6. งานตุมโฮมไทญอ   

เปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเพ่ิงสรางข้ึนมาใหม อันเนื่องจากความตั้งใจท่ีจะมีกิจกรรม
ของกลุมวัฒนธรรมไทญอในอําเภอทาอุเทน เพ่ือแสดงออกและแลกเปลี่ยนสิ่งดีงามทางวัฒนธรรม 

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมาจนปจจุบัน คือ ภาษาญอ 

 7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาอุเทน คือ ปลารา แตงไทย แตงโม สับปะรด 

และพืชผักท่ีปลูกตามแนวริมฝงแมน้ําโขง 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ํา    มีแหลงน้ําท่ีสําคัญไดแก 

                         แมน้ําโขง   เปนแมน้ําท่ีมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและการทองเท่ียว เปน

เสนแบงก้ันเขตแดนระหวางไทยกับ สปป.ลาว มีความยาวในพ้ืนท่ีอําเภอทาอุเทนประมาณ 64 กิโลเมตร ไหลมา

จากอําเภอบานแพงผานอําเภอทาอุเทนลงไปทางใตอําเภอเมืองนครพนม 

      บึงมอ   เปนบึงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ ตั้งอยูดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชุมชน พ้ืนท่ี

โดยรอบมีลักษณะเปนท่ีราบลุมทําหนาท่ีรับน้ําเขาสูบึงมอ กอนไหลเขาลงสูคลองบึงมอระบายออกสูแมน้ําโขง

บริเวณขางศาลเจาโตง 

 8.2  ปาไม 

  ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน  ไมมีปาไม 

 8.3  ภูเขา 
  ในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน ไมมีภูเขา 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  8.4.1  ทรัพยากรดิน 
   ราษฎรสวนใหญใชท่ีดินประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร และเปนท่ีอยูอาศัย 

8.4.2 ทรัพยากรน้ํา 
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทน มีแมน้ําโขง ลําหวยทวย ใชเปนแหลงน้ําอุปโภค

บริโภคและสําหรับการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน ไรนา 
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สวนที่  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สวนท่ี  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร  
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
วิสัยทัศน 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนด วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ 
กรอบ หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของ การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จาก
ประเทศท่ีมี รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
และนําไปสู การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ 
 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
 (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน

ภาครัฐไม ต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 
                         2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูง
วัยอยางมี คุณภาพ 

 (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
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     3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  

  4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใช

ประโยชน อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ   
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

    5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม  

 กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1) แผนพัฒนาภาค 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

        1. เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ

ผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

การตั้งองคกรรวม ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และ

สงเสริมความรวมมือทาง เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
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๒.สรางคนใหมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา  

รอบรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ  

                          3. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไข

ปญหา ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล

ครอบครัว ไดอยางอบอุน 

                          4. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปา

ไมใหได 15.9 ลานไร   หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา และระบบ 

ชลประทานฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมการทางเกษตร 

อินทรีย 

  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู  

บึงกาฬ และเลย ควรเนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดาน

การเกษตร การสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

2. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

ควรเนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

การเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ  

3. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม 

และรอยเอ็ด ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการและการลงทุน 

ของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา การเตรียมการ

รองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

4. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร   

และ อํานาจเจริญ ควรมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลน

น้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 

5. กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย       

และ สุรินทร ควรมุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม

และพัฒนาเสนทาง 

 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

 1. โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 

 2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน  

 3. โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม  

 4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
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5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 

 6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง  

 7. โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

  1.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
          วิสัยทัศน 

 “สังคมเขมแข็ง เกษตรกรรมนําการพัฒนา เสนทางการคาการทองเท่ียวสูประเทศเพ่ือนบาน

และ จีนตอนใต”  

เปาประสงครวม   
“สังคมเขมแข็ง เกษตรกาวหนา การคาม่ังค่ัง ทองเท่ียวยั่งยืน”  

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดาน ไดแก  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 33  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการคาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 
           แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 
                วิสัยทัศน  

“เมืองนาอยู ประตูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต-ตะวันออก”  

      เปาประสงครวม 
 “เมืองแหงความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และ สังคมคุณภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน” 
 

      ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครพนม 5 ยุทธศาสตร ไดแก  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการคาและการลงทุน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  

                     ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
  
 1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม 

 วิสัยทัศน 
 “เมืองนาอยู เศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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 พันธกิจ 
 1. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. พัฒนาเครือขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิง่แวดลอม และระบบ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 5. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานรวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแก

สินคา การเกษตร  
 6. ปองกัน บําบัด แกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  
 7. อนุรักษและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนโดยมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน  
 8. พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน  

เปาประสงค 
 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  
 2. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง สะดวก 

และ ปลอดภัย  
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆ ดาน 
 5. ลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางสมดุลและยั่งยืน 
 6. ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน  

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาระหวางประเทศ 
 5. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 6. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน 
            “เมืองทาอุเทนนาอยู คูการทองเท่ียววัฒนธรรมไทญอ สานกอเศรษฐกิจพอเพียง สราง

ชื่อเสียงกีฬา พัฒนาสูอาเชียน” 
 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

 

2.3 เปาประสงค 
1. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยไดมาตรฐาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยท่ีสมบูรณ 
6. ประชาชนไดรับการศึกษา เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมและการกีฬา 
7. ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ 
8. ประชาชนมีงานทําและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา 
10.ประชาชนไดรับบริการท่ีดีจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 
2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3. รอยละของผูรบับริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4. รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
5. ระดับความสําเร็จของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บน้ําไดเพ่ิมข้ึน 
6. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานการเกษตรและ

การแปรรูปสนิคา 
7. รอยละของจาํนวนประชากรท่ีไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
8. รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
10. รอยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 

11. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

12. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดวยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ี
ไดรับการสงเคราะห 
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13. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนท่ี
เพ่ิมข้ึนของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 

14. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

15. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
16. จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17. จํานวนการใหบริการ การบรหิารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

2.5 คาเปาหมาย 

1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลใหมีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง 
ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะการลดขยะตนทาง การคัดแยกขยะ มีความสามารถและทักษะในการสรางกลุมอาชีพใน
การผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาชุมชนและสามารถขยายการตลาดไปสูอาเชียน ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 

3. เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาวะ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

4. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

 

2.6  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธท่ี 1.1  จัดทําระบบการคมนาคม ถนนภายในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

กลยุทธท่ี 1.2  จัดทําระบบรางระบบน้ําใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ รองรับการระบายน้ําได

ดีท่ัวท้ังเขตเทศบาล 

กลยุทธท่ี 1.3  จัดหา สํารวจ ระบบไฟฟาสองสวาง และขยายเขตระบบน้ําประปาให

ประชาชนมีไฟฟา น้ําประปาใชอยางท่ัวถึง 

กลยุทธท่ี 1.4  ดูแลควบคุมการกอสรางภายในเขตเทศบาลใหถูกตองตามระเบียบ กฏหมาย 

กลยุทธท่ี 1.5  จัดระเบียบผังเมืองใหมีความเปนระเรียบรอย 

กลยุทธท่ี 1.6  จัดระเบียบควบคุมระบบการจัดการตลาดสด 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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  กลยุทธท่ี 1.1  สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอยโอกาส 

กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธท่ี 1.3  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรดาน

การศึกษา 
กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธท่ี 1.5  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1.6  สงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 

  กลยุทธท่ี 1.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในการพัฒนาทองถ่ิน อาทิ การปองกัน
ภัย ฝายพลเรือนในเขตเทศบาล 

กลยุทธท่ี 1.2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 
กลยุทธท่ี 1.3  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
กลยุทธท่ี 1.4  จัดระเบียบระบบการจราจร จัดระเบียบทางเทา ฟุตปาธ 
กลยุทธท่ี 1.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการอบรมพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผนสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 
  กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดนผาน

จุดผอนปรน 
  กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 1.3  แผนการทองเท่ียว อาทิ การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแล 
บํารุงรักษาสถานท่ีทองเท่ียว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมการลงทุนสรางกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน เชน ปลารา แตงไทย 
สับปะรดและจัดหาสถานท่ีรองรับการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธท่ี 1.1  การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม อาทิ งานพัฒนาปาชุมชน 

  กลยุทธท่ี 1.2  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบ

คุณภาพอากาศและเสียง และการบําบัดน้ําเสีย 

กลยุทธท่ี 1.3 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดูแลรักษและคุมครองปองกันท่ีสาธารณะ 

ประโยนช 

กลยุทธท่ี 1.4  พัฒนาและสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
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  กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมเอกลักษณงานประเพณีทองถ่ิน และสนับสนุนกิจกรมศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน ท้ังในระดับตําบลและอําเภอ 

  กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริม และจัดงานประเพณีตาง ๆ เชน รูปแบบงาน สถานท่ี 

กลยุทธท่ี 1.3 กําหนดกิจกรรม ตารางงานประเพณีสําคัญ ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ปาย 

กลยุทธท่ี 1.4 ทําการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเปนมาของแตละ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือจัดทําไวเปนสื่อประชาสัมพันธ หรือสื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยง

ขอมูลลงในสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ 

 ยุทธศาสตรท่ี  7  การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธท่ี 1.1  มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดย

เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ิมใหบริการประชาชน 

  กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลทาอุเทน กําหนดการพัฒนาท่ีคลอบ
คลุมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตําบลทาอุเทนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 7 
ยุทธศาสตรจังไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ชุมชนมีรากฐานท่ีเขมแข็ง  

 
2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการ

นํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT  ANALYSIS การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและอนาคตของเทศบาลตําบลทาอุเทน วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของพ้ืนท่ี รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของ
ทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT  ANALYSIS การพิจารณาถึงปจจัย
ไดแก จุดแข็ง (Strength = S), จุดออน (Weakness = W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส 
(Opportunity = O), อุปสรรค (Threat = T) เปนเครื่องมือ  ซึ่งการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลทาอุเทน ดังนี้ 

๑.จุดแข็ง(Strength) 
  S1. คณะผูบริหาร มีการทํางานเปนทีมตัดสินใจรวมกัน เปนผูมีประสบการณในดานการบริหารจัดการ มี
วิสัยทัศนในการทํางาน 

     S2. เปนเมืองเกาตั้งมานานกวา 100 ป มีองคพระธาตุทาอุเทน ซ่ึงเปนพระธาตุประจําวันศุกร มีกุฏิ
หลวงปูสีทัตถ   มีบานเกาไทญอ  
 S3.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ มีประเพณีแหดอกไม ลงนางเทียม ศาลเจาโตง มีการ
ตัก     บาตรถนนสายวัฒนธรรม ในวนั พระ 15 คํ่า ตุมโฮมไทญอ 

   S4.  มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน ลูกฟกเขียว แตงไทย ผักปลอดสารพิษ ตามริมโขง  
   S5.  ชุมชนมีการทําน้ําหมักสมุนไพรและการฟนฟูแพทยแผนไทยหมู 6 และ 7  
           S6.  มีลานกีฬาและอุปกรณเลนกีฬาชุมชน และ ชมรมออกกําลังกาย วายน้ํา 

           S7.  มีอาหารท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ซ๊ัวไก หมกเจาะ ลาบแหลว ขาวปาด  
ขาวโลง ขาวกะทาด หมอนอย  
           S8.  มีแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําน้ําโขง มีการเลี้ยงปลากระชัง (ปลาเผาะ)  
เปนแหลงหาปลาทางธรรมชาติสรางรายไดแกชุมชน  
          S9.  มีการนําปลามาทําสินคาชุมชน ปลาตากแหง ปลารา ปลาสม ปลาจอม  
         S10.  มีการรวมกลุมกันในชุมชน กลุมปลารา (ชุมชนบานนาเหนือ ,ตะวันเบิกฟา)  
กลุมดอกไมจันทน มีชมรมกีฬา เชนนักกีฬาสโมสร ฟุตซอล ติดทีมชาติ  
         S11. ศูนยเด็กฯไดรับรางวับ เปนศูนยการเรียนรูนาอยู ป 2552 มีผูดูแลเด็กไดรับรางวัลดีเดน ป 2550 
  และ ป 2555 ศูนยฯเปนสถานศึกษาแหงเดียวกอนวัยเรียน  
         S12.  มีการบริการสุขภาพ มีศูนย ศสมช. ใหบริการชุมชน เชนการปฐมพยาบาลเบื้องตน มีกองทุน 
     หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลทาอุเทนสนับสนุนงบประมาณ มีคณะกองทุนและชุมชนสวนรวม
ในการดําเนินงานของ กองทุน เชน วัตกรรมรําไมพองไทญอ 
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        S13.  มีผูนําชุมชนเขมแข็ง ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ของเทศบาลเปนอยางดี โดยไมมี 
     คาตอบแทน ผูนําสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิเปนขาราชการบํานาญ ซ่ึงถือเปนปราชญชาวบานท่ีมี   
     ความรูความสามารถ 

 
 

2. จุดออน (Weakness)  
   W1.  ผังเมืองไมมีการจัดรูปแบบผังเมือง อยูในระหวางการศึกษา  

   W2. ภูมิทัศน ขาดการปรับปรุง สงเสริมการพัฒนา ภูมิทัศนริมโขงและสวนสาธารณะ จึงทําใหไมมีผู 

      ทองเท่ียวมาเยี่ยมชม 

   W3. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลขาดมาตรฐาน / เนาเสีย ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามครัวเรือน

        ตลาดสด  

   W4. ไมมีการคัดแยกขยะ ขาดความตระหนัก รวมมือในการท้ิงขยะรักษาความสะอาด  

   W5. เยาวชนขาดทักษะชีวิตท่ีดี ปญหายาเสพติด ลักขโมย ละเลยคุณธรรมไมเขาวัด 

   W6. ขาดการพัฒนาแหลงเรียนรู ฟนฟูภูมิปญญา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

   W7. การจัดเก็บภาษีมีขอจํากัดและขาดการทําแผนท่ีภาษี  

   W8. การใชเทศบัญญัติ บังคับใช   มีการออกเทศบัญญัติแตไมครอบคลุมประชาชนไมทราบ เชน           

     เทศบัญญัติตลาดสด อันตรายตอสุขภาพ 

   W9. ไมมีศูนยรวมขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลท่ีเปนปจจุบันและครอบคลุมภารกิจ  

   W10. จัดระเบียบตลาดชุมชน ไมสามารถจัดระเบียบตลาดสดได เพราะแมคาไมใหความรวมมือ            

     และโครงสรางอาคารไมเหมาะสม  

   W11.  ในการเกษตรมีการใชสารเคมี ขาดความรูในการใชปุย  

   W12. การบริหารจัดการ การใชวัสดุ อุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพ เชน การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ

         แผนซอมบํารุง การกํากับและควบคุมการกอสรางในเขตเทศบาล 

3. โอกาส (Opportunity) 
 O1. การคาชายชายแดน ตลาดนัด ไทย – ลาว ในทุกๆวันจันทร และวันพฤหัสบดีกระตุนเศรษฐกิจ
สราง      รายไดสรางอาชีพในชุมชน  ประชาสัมพันธและเปนจุดขาย   ดานการทองเท่ียว เชื่อมสัมพันธไมตรี
      ระหวางประเทศ  

 O2. การลงทุนระหวางประเทศ การคาเศรษฐกิจ เนน การขนสงสินคาอุปโภค บริโภค สินคาทาง    
      การเกษตร การแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ภาษา การสงเสริมการทองเท่ียว  
 O3. เปนศูนยรวมและกระจายสินคา ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดกับประชาชน เกิด
      เสนทางการคมนาคมการขนสงใหม เพ่ือใชเปนเสนทางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  

          O4. นโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับการไหวพระธาตุทาอุเทน พระบาง
วัด      ไตรภูมิ จุดชมภมิูทัศนตลอดแนวริมฝงโขง  
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 O5. แปรรูปปลาจากการสงเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล ใหเปนสินคา OTOP เชน ปลาเสน   
      ปลาแดดเดียว หนังประหลาดทอด ปลาสมเปนตัว ปลารา  
 O6. มีโอกาสพัฒนาสงเสริมหลักสูตรทองถ่ิน เชน เพ่ิมหลักสูตรการพัฒนา อนุรักษวัฒนธรรมจารีต

      ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูคูตําบลทาอุเทน เนนการสงเสริมอาชีพภูมิปญญาชาวบาน   
 
 

 O7.  มีโอกาสไดจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกันกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนศูนยใหความ
ชวยเหลือ      ทางกฎหมายใหกับประชาชน เชน ไกลเกลี่ยเบื้องตน เพ่ือลดขอพิพาททางกฎหมาย  
  O8. ความรวมมือผูประกอบการกับเทศบาลในการทําขอตกลง และปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับทา
ทรายและ จะเกิดการจัดเก็บรายไดของเทศบาล  
         O9. การใชพลังงานทางเลือกโดยสงเสริมใหเทศบาลใชพลังงานแสงอาทิตย โซลาเซลล เพ่ือเปนตนแบบ  

ใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป  
          O10. มีกองทุนสิ่งแวดลอมจาก สผ. พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ ในเรื่องของขยะรวมระหวาง อปท. 
หาก มีความพรอมท่ีจะดําเนินการ  

  O11. นโยบายการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี / ธรรมาภิบาลสนับสนุน โดยท่ีรัฐบาลทุกยุคใหการ
      สนับสนุนสงผลใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทาอุเทนไปตามระเบียบท่ีถูกตองและดีงาม  
   O12. มีแหลงทุนภายนอกสนับสุนน เชน สสส. สงเสริมดานสุขภาพชุมชน ดานวิชาการ  ม.
มหาสารคามการจัดทําแผนท่ีทองเท่ียวเขาวัฒนธรรม 
  

4. อุปสรรค(Threats) 
 T1.  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบาย ไมชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหนโยบาย
     ปรับเปลี่ยนสงผลกระทบตอการบริหารงานของเทศบาลทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง  
 T2.  ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีเขามาทํางาน ในพ้ืนท่ี รวมกิจการคามนุษย และการคายาเสพติด 
 T3.  ระบบสาธารณูปโภคไมไดรับความสะดวกสบาย เชน ไฟฟาดับงาย น้ําประปาไมไหล  
        T4.  ยังขาดการการประสานความรวมมือกับทางหลวงชนบทในการพัฒนาจุดเดน และความสวยงามของ
     เมืองทาอุเทน เชน ทางเขา – ออก เมืองท่ีสะทอนความเปนอัตลักษณ 
 T5. ภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดน้ําทวม ในบริเวณท่ีราบลุม และมี
ลม     พัดแรงทําใหบานเรือราษฎรและตนไมเสียหาย  
 T6. ชาวบานขาดความรูเรื่องวินัยจราจรทําใหการบังคับใชกฎหมายไมไดเต็มท่ี สงผล ใหเกิดปญหาดาน  
     จราจรเกิดอุบัติเหตุ  
 T7. ตลาดนัด/พอคาจากนอกเขตมาคาขายทําใหอาหารหรือสินคาไมไดรับการกําชับกวดขันใหถูกตอง
ตามกฎหมาย/ความสะอาด  
 T8. ถนนสายเลี่ยงเมืองท่ีมีการกอสรางและบังคับกฎหมายชองทางจราจรเดินรถท่ีไมชัดเจนทําใหเกิด 
      ความสับสนของผูใชรถใชถนน สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ 
   T9. กระแสการบริโภค/ การใช  IT เขามามีบทบาทการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมากข้ึน 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เนื่องจากสังคม 
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 T10. ความรวมมือระหวาง อปท. ขางเคียงขาดการบูรณะการเนื่องจาก อปท. ตางๆก็มีภารกิจท่ีตอง
      รับผิดชอบของตนเองอยูแลว  
  T11. การกระจายรายได/การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไมมีความชัดเจน ไมเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีไดกําหนดใชกฎหมาย 
 

 
 

   การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ 
ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึง
ท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมี
สถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดย
ใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) 
และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

 
 

๑. เศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. มีจุดผอนปรน ตลาดนัด

ไทย-ลาว ทุกวันจันทร และวัน

พฤหัสบด ี

 

 

2. มีการเลี้ยงปลาในกระชัง

แ ล ะ ส ง ข า ย ไ ป ยั ง พ้ื น ท่ี

ขางเ คียง ตางอําเภอ หรือ

ตางจังหวัด 

3.  มีตลาดผลไม  แตงไทย 

แตงโม และ สับปะรด ท่ีหมูท่ี 

6 และ 7 ในเขตเทศบาล

1. จุดการคาชายแดนเสี่ยงตอ

การลักลอบคาสิ่งผิดกฎหมาย 

 

 

 

 

2. กระชังอาจไดรับความ

เสียหายจากกระแสน้ําพัดเศษ

ไม ก่ิงไมมากระแทกกระชัง 

 

3. ผลผลิตมีตลาดรองรับนอย

1. สรางรายได  สรางเสริม

เศรษฐกิจระหวางประเทศ 

และสามารถเกิดเงินหมุนเวียน

ตอผูคาและลูกคา ตลาดนัด

ไทย-ลาว  

 

2. สรางรายไดใหครอบครัว 

ชุมชน และเสริมสรางระบบ

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 

3. สรางรายไดใหครอบครัว 

ชุมชน และเสริมสรางระบบ

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพ่ิม

1. การมาขายของตองนั่งเรือ

โดยสารขามแมน้ํ าโขง พอ

เวลาหนาฝนจะมีปญหาการ

เดินทางมากพอสมควร  

 

 

2. เสี่ยงตอสภาพดินฟา

อากาศ อาจทําใหปลาใน

กระชังไดรับผลกระทบได

ตลอดเวลา 

3. การเพาะปลูกบางพ้ืนท่ี

ขาดแคลนน้ํา และผลผลิต

ออกดอก ออกผลไดไมตรง
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ตําบลทาอุเทน และมีการเนาเสียของผลผลิต

กอนการเก็บเก่ียว 

ชองทางขยายโอกาสการสราง

อาชีพ สรางรายได 

ตามท่ีเกษตรกรเพาะปลูกใน

แตละป 

 

 

 

 

2. ดานสังคม 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. สังคมแบบชุมชนเมือง อยู

รวมกันในเขตเทศบาลตําบล 

คอนขางมีความหนาแนนของ

ประชากร 

 

 

2. สภาพสังคมความเปนอยู

เปนสังคมพ่ึงพาตนเอง ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม  

 

 

3.  สังคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาบานเมืองรวมกันอยาง

จ ริ ง จั ง  เ ช น  ภ า ค พ อ ค า 

ประชาชนท่ัวไปรวมสนับสนุน

กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า 

1. สังคมผูคนสวนใหญทําอาชีพ

พอคา แมคา  และเกษตรกร 

เวลามีกิจกรรมรวมกันกับทาง

เทศบาลยังขาดความรวมมือ 

การมีสวนรวมของประชาชน 

 

2. สภาพสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกับการ

บริหารจัดการชุมชน และ

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน 

 

3. ตลาดนัดไทย-ลาว วันจันทร 

กับวันพฤหัสบดี สังคม

ประชาชนสวนมากเปนพอคา 

แมคา และเกษตรกร จัด

กิจกรรมตางๆ ตรงวันขางตนจะ

1 .  สั ง ค ม เ มื อ ง มี ค ว า ม

ไ ด เ ป รี ย บ ใ น ก า ร ติ ด ต อ

ป ร ะ ส า น ง า น  ส ะ ด ว ก 

ป ร ะช าช น ไ ด รั บ ข า ว ส า ร 

รวดเร็ว 

 

2. การมีความเปนสังคมเมือง

มากข้ึนสามารถยกระดับ

รายได อาชีพ ของแตละ

ครัวเรือนของประชาชนในเขต

เทศบาลไดมากข้ึน 

 

3. สรางรากฐานของสังคมได

ดี มีการรวมกลุมไดดี รวดเร็ว

ของประชาชนในชุมชน เชน 

การทําประชาคมตางๆ ไดผาน

การมีสวนรวมของประชาชน

1. การมีสวนรวมในกิจกรรม

ของเทศบาลขาดการมีสวน

รวมจากภาคประชาชน  

 

 

 

2. สังคมท่ีมีความเจริญข้ึน

อาจจะเกิดความเสื่อมโทรม

ตามมากับประชาชนในชุมชน 

 
3. ประชาชนยังขาดความ

เขาใจหลักการและวิธีการท่ีจะ

นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงผัง

เมืองรวม และผลของการ
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วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี ใ น

ทองถ่ิน 

ไดรับความรวมมือนอย ในเขตเทศบาล 

 

 

พัฒนา ปรับปรุงบานเมืองเกิด

ประโยชนตอสังคมอยางไร 

 

 

 

 

 

 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Strength – S ) จุดออน (Weak – W ) โอกาส(Opportunity – O ) อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเขตเทศบาลติด

แมน้ําโขง เปนแนวชายแดน 

ใชน้ํ ามาอุปโภค – บริ โภค 

และทําการเกษตรกรรมได

ตลอดป 

2. สภาพสังคมความเปนอยู

เปนสังคมพ่ึงพาตนเอง ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม  

 

 

3.  สังคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาบานเมืองรวมกันอยาง

จ ริ ง จั ง  เ ช น  ภ า ค พ อ ค า 

ประชาชนท่ัวไปรวมสนับสนุน

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมขาดการดูแล โดน

บุกรุกจากนายทุน ประชาชนใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ และเสื่อมโทรมลง

อยางรวดเร็ว 

 

 

2. สภาพสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกับการ

บริหารจัดการชุมชน และ

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน 

 

3. ตลาดนัดไทย-ลาว วันจันทร 

กับวันพฤหัสบดี สังคม

1. มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี

พอเพียง และสภาพภูมิศาสตร

ก็ มีความได เปรียบหลายๆ

พ้ื น ท่ี  ท่ี จ ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช

ท รั พย ากรธ ร รมชาติ แล ะ

สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

 

2. การมีความเปนสังคมเมือง

มากข้ึนสามารถยกระดับ

รายได อาชีพ ของแตละ

ครัวเรือนของประชาชนในเขต

เทศบาลไดมากข้ึน 

 

3. สรางรากฐานของสังคมได

ดี มีการรวมกลุมไดดี รวดเร็ว

ของประชาชนในชุมชน เชน 

1. การมีสวนรวมในกิจกรรม

ของเทศบาลขาดการมีสวน

รวมจากภาคประชาชน  

 

 

 

 

2. สังคมท่ีมีความเจริญข้ึน

อาจจะเกิดความเสื่อมโทรม

ตามมากับประชาชนในชุมชน 

 
3. ประชาชนยังขาดความ
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กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า 

วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี ใ น

ทองถ่ิน 

ประชาชนสวนมากเปนพอคา 

แมคา และเกษตรกร จัด

กิจกรรมตางๆ ตรงวันขางตนจะ

ไดรับความรวมมือนอย 

การทําประชาคมตางๆ ไดผาน

การมีสวนรวมของประชาชน

ในเขตเทศบาล 

 

 

เขาใจหลักการและวิธีการท่ีจะ

นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงผัง

เมืองรวม และผลของการ

พัฒนา ปรับปรุงบานเมืองเกิด

ประโยชนตอสังคมอยางไร 

 

 

 

 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบ ตอ เทศบาล. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการควบรวมอํานาจเขตการปกครองของเทศบาลท่ัวประเทศ 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ เทศบาล 

   AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจ
ตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละ
ประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

  Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ี
จะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

  จากการท่ีเทศบาลตําบลทาอุเทนไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๗ ยุทธศาสตร 
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบล 
ทาอุเทน ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ปจจัยท่ีทําใหเกิดสภาพปญหาในการทํางานลาชา เนื่องจากการจาง

ชางท่ีมีประสบการณในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ีรูกันวาทุกวันนี้การจางชางท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานการผานงานพัฒนา
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ฝมือแรงงานนั้นหายาก เนื่องจากแรงงานสมองไหลไปรับการจางงานยังตางตําบล อําเภอ จังหวัด หรือ
ตางประเทศ จนตองจางงานแรงงานตางดาว เชนแรงานจากประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ฯลฯ และอาจจะ
ประสบปญหาตามมา คือ การจางแรงงานถูกกฎหมายหรือไม มีใบอนุญาตทํางานท่ีถูกตองหรือไม อาจมี
ผลกระทบกับหนวยงานท่ีทําการจางแรงงานท่ีผิดกฎหมายได 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลตําบลทาอุเทน ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปน
ตน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
4.แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

กองชาง ทต.ทาอุเทน 

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

บริหารท่ัวไป 1.แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการ 
3. แผนงานงบกลาง 
4. แผนงานสาธารณสุข 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุข 
กองศึกษา 
กองชาง 

ทต.ทาอุเทน 

3 ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และ การรักษา
ความสงบเรียบรอย 

บริหารท่ัวไป 1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานงบกลาง 
5. แผนงานบรหิารท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 

ทต.ทาอุเทน 
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4 ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน และ 
การทองเท่ียว 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
และชุมชน 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองศึกษา 
 

ทต.ทาอุเทน 

5 ดานการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

งานสงเสรมิ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 

ทต.ทาอุเทน 

6 ดานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 
สํานักปลดัเทศบาล 
กองการศึกษา 

 
ทต.ทาอุเทน 

7 ดานการบริหารจดัการภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป 1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานบรหิารงานคลัง 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานการศึกษา 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุข 
กองศึกษา 
กองชาง/กองคลัง 

ทต.ทาอุเทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  4 

                         การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตาม และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2558  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตรการ พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและ หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559   
  

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



 
 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตาม และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559   

 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

       3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลใหบรรลุ เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการ
จัดทํา แผนพัฒนานั้น จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
แผนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 

 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ เปาหมายท่ีวาง
ไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น จะตองมีการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง สวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ



 
 
ประเมินผล แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ 
 
  
 
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย 
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  (แจงตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2./ว 0703  ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 การวัดคุณภาพ ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 
วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  (2) 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ     
ดําเนินงานของเทศบาลใน ภาพรวม   โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้  
 แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล  
 แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ  
  
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต  
   1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน กระบวนการหลาย
ข้ันตอน สลับสับซอน 
  3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง เรื่องอาจทํา
ไมได    
  
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   2)  การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถ ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตอง ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บญัชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน



 
 

 



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําซอย

ขางวัดโพนแกว  (ชุมชนวัด

โพนแกว)

135,000 - 200,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ําแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังภายในชุมชน

2 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล
เพื่อทําความสะอาดรางระบายน้ําทั่ว

ทั้งเขตเทศบาล ลดการอุดตันของสิ่ง

ปฏิกูลในรางระบายน้ํา และทอระบาย

น้ํา

จางเหมาทําความสะอาดราง

ระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

 ประจําป

100,000 - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา

ระยะทางรวม       

ไมนอยกวา 2,400 

เมตร

รางระบายน้ําภายในเขต

เทศบาลสะอาด ไมมีการอุดตัน

 และไมมีกลิ่นเหม็น

3 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ

รานครัว 24 (ชุมชนวัดโพน

แกว)

30,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ําแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังภายในชุมชน

4 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

 ถนนบึงมอ หมู 5

210,000 - 500,000 500,000 - ขนาดกวาง 0.40ม.

 ยาว 84 ม. ลึกไม

นอยกวา 0.60 ม.

มีรางระบายน้ําแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังภายในชุมชน

5 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ภายในเขตเทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.

ถนนขางวัดไตรมิตรถึงถนน

เลิศณรงค หมู 3

200,000 - 500,000 500,000 - ขนาดกวาง 0.40 

ม.ยาว 82 ม. ลึก

ไมนอยกวา 0.60 ม.

มีรางระบายน้ําแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังภายในชุมชน

6 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา แบบทอครึ่งซีก ขางวัด

โพธิ์ชัย

-เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยาง

สะดวกรวดเร็ว                            -

เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน

กอสรางรางระบายน้ําขนาด 

0.40 เมตร ยาว 34 เมตร

- 23,000 - - - รางระบายน้ํายาว 

34 เมตร

- สามารถระบายน้ําได 

ทันเวลา และน้ําไมทวมขังใน

พื้นที่

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

7 โครงการวางทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก ค.ส.ล.ถนน
วัดไตรมิตร - ปาชาญวน   
(ตอรางเดิม)

-เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว                         
   -เพื่อปองกันน้ําทวมขังในชุมชน

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.80 เมตร พรอม
บอพักยาว 220 เมตร

- 500,000 500,000 500,000 - วางทอระบายน้ํา 
ยาว 220 เมตร

- สามารถระบายน้ําได
ทันเวลา และ น้ําไมทวมขัง
ในพื้นที่

8 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน แบบหอสูง
 หนองงิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชไดเพียงพอ กอสรางระบบประปา 
แบบหอสูง หนองงิ้ว

- - 500,000 500,000 - 1 แหง ประชาชนในพื้นที่มีน้ําใช
อยางเพียงพอ

9 โครงการกอสรางโรงเก็บ

ขยะสําหรับธนาคารขยะ
ชุมชนวัดศรีสะเกษ

เพื่อมีโรงเก็บขยะรีไซเคิลของชุมชน
ที่ถูกสุขลักษณะมีที่คัดแยกขยะที่

ถูกตองตามประเภท และชวยลด

ขยะที่ตนทาง

มีโรงเก็บและคัดแยกขยะที่

ถูกสุขลักษณะ คัดแยก
ขยะถูกประเภท

200,000 - 200,000 - - 1 แหง มีโรงเก็บและคัดแยกขยะที่
ถูกสุขลักษณะ คัดแยกขยะ

ถูกประเภท

10 โครงการสนามเด็กเลน

สรางปญญา

เพื่อใหเด็กมีสถานที่เลนแบบ

ธรรมชาติ และทํากิจกรรมตางๆ มี
การเรียนรูที่ดีขึ้น

สรางสนามเด็กเลนสราง
ปญญาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาอุเทน

- - 50,000 50,000 - 1 แหง มีสถานที่ใหเด็กๆ ไดเลนและ
เรียนรูกับธรรมชาติ

11 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ภายในเขต

เทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.

ส.ล.ขามถนนศรีเมือง หมู 
5 (รายละเอียดตามแบบที่

ทางเทศบาลกําหนด)

75,000 - - - - จํานวน 5 จุด มีรางระบายน้ําแกไขปญหา

น้ําทวมขังภายในชุมชน



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

12 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา ภายในเขต
เทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

-กอสรางรางระบายน้ํา
ขามถนนหนาเมืองบริเวณ
หนาบานนายชาติชาย

- - 70,000 - - ขนาดกวาง 0.40
 ม. ลึกไมนอยกวา
 0.60 ม.

มีรางระบายน้ําแกไขปญหา
น้ําทวมขังภายในชุมชน

13 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ภายในเขต
เทศบาล

เพื่อการระบายน้ําไดสะดวก และ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

- กอสรางรางระบายน้ํา

ถนนดานหลังสํานักงาน
เทศบาล

- - 500,000 - - ขนาดกวาง 0.40

 ลึกไมนอยกวา 
0.60 ยาว 160 ม.

มีรางระบายน้ําแกไขปญหา

น้ําทวมขังภายในชุมชน

14 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรางระบายน้ํา
และฝารางระบายน้ําที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุง และ ขุดลอกคลองบึง

มอใหระบายน้ําไดสะดวก และ
แกปญหาน้ําขัง

ปรับปรุง ซอมแซมคลอง

ระบายน้ําและขุดลอก
คลองบึงมอ   (ชุมชนวัด

สวางอารมณ)

50,000 200,000 - - - 1 แหง ขุดลอกคลองบึงมอ และ

ปรับปรุงซอมแซม คลอง
ระบายน้ําสวนที่ชํารุดเสียหาย

15 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรางระบายน้ํา
และฝารางระบายน้ําที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม รางระบาย

น้ําไดสะดวก และแกปญหาน้ําขัง 
และซอมแซมฝารางระบายน้ํา

ปรับปรุงซอมแซมระบบ

รางระบายน้ําสี่แยก
ธนาคารออมสิน (ชุมชนวัด

โพธิ์ชัย)

40,000 40,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ําที่อยูในสภาพ

ดีระบายน้ําและแกไขปญหา
น้ําทวมขังได

16 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมรางระบายน้ํา

และฝารางระบายน้ําที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม รางระบาย

น้ําไดสะดวก และแกปญหาน้ําขัง 

และซอมแซมฝารางระบายน้ํา

ปรับปรุงซอมแซมราง

ระบายน้ําสี่แยกซอยศิริ

โพธิ์ชัย            (ชุมชนวัด

โพธิ์ชัย)

10,000 10,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ําที่อยูในสภาพ

ดีระบายน้ําและแกไขปญหา

น้ําทวมขังได



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

17 โครงการปรับปรุงซอมแซม

รางระบายน้ําและฝาราง

ระบายน้ําที่ชํารุด ภายในเขต

เทศบาล

เพื่อปรับปรุง ซอมแซม รางระบายน้ํา

ไดสะดวก และแกปญหาน้ําขัง และ

ซอมแซมฝารางระบายน้ํา

ปรับปรุงซอมแซมรางระบาย

น้ําและฝารางระบายน้ําที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

200,000 100,000 100,000 - - ปรับปรุงซอมแซม

รางระบายน้ําและ

ฝารางระบายน้ําที่

ชํารุด ภายในเขต

เทศบาล

มีรางระบายน้ําที่อยูในสภาพดี

ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังได

18 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

- ขยายเขตประปาบริเวณ

ศาลาโกเมศ(ชุมชนวัดปาโพธิ์

ศรี)

20,000 20,000 20,000 - - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

19 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

-ขยายเขตประปาสายหนอง

งิ้ว ระยะทาง 4 กม.           

      (ชุมชนตะวันเบิกฟา)

3,000,000 - - - - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

20 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

- ขยายเขตประปาสายหนอง

บัว ระยะทาง 350 เมตร    

          (ชุมชนวัดพระธาตุฯ)

120,000 120,000 - - - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

21 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

- ขยายเขตประปาซอยบาน

ครูเพชรายุทธ ระยะทาง  

200 เมตร(ชุมชนบานนอย

หัวบึง)

80,000 80,000 - - - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

22 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

- ขยายเขตประปาซอยปญ

จาอุทิศ ระยะทาง  200 

เมตร  (ชุมชนบานนาเหนือ)

60,000 - - - - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

23 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

- ขยายเขตน้ําประปาใน

ชุมชนวัดพระธาตุทาอุเทน 

บริเวณบึงมอ  ดานทิศ

ตะวันออก

60,000 - - 60,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

24 โครงการขยายเขตประปา 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปาใช

อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง

 - ขยายเขตน้ําประปาใน

ซอยอินทุวงศ ขางรานสมตํา 

(หนาที่ดิน) ถึงบึงมอ

50,000 - - 50,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชน้ําประปาอยาง

เพียงพอ และทั่วถึงทุก

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

25 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

- ขยายเขตไฟฟาซอยรวมชาง

              (ชุมชนบานนา

เหนือ)

50,000 - - 150,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยาง

เพียงพอ การสัญจรไปมา 

สะดวก ปลอดภัย

26 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

- ขยายเขตไฟฟาบริเวณ

กอสรางเขื่อนกันน้ํากัดเซาะ 

ระยะทาง 1,200 เมตร      

(ชุมชนตะวันเบิกฟา)

650,000 - - - - 1 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยาง

เพียงพอ การสัญจรไปมา 

สะดวก ปลอดภัย



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

27 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ถนนไปบานนอยทวย ถึง 

ถนนกลางทุง ระยะทาง 

400 เมตร (ชุมชนบานนอย

หัวบึง)

200,000 - - 200,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยาง

เพียงพอ การสัญจรไปมา 

สะดวก ปลอดภัย

28 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ   

 ซอยบานครูเพชรายุทธ 

150 ม. (ชุมชนบานนอยหัว

บึง)

120,000 120,000 - 200,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยาง

เพียงพอ การสัญจรไปมา 

สะดวก ปลอดภัย

29 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

- ติดตั้งไฟฟาสองสวาง หนา

ปากซอย ตรงขามบาน

ประธานชุมชน (ชุมชนวัด

สวางอารมณ)

10,000 - - - - 1  จุด ประชาชนไดใชไฟฟาอยาง

เพียงพอ การสัญจรไปมา 

สะดวก ปลอดภัย

30 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัย

  ขยายเขตไฟฟาสายหนอง

งิ้ว (สวนกสิกรรม)

1,000,000 - - 1,000,000 - 1 จุด ประชาชนไดใชอยางไฟฟา

อยางเพียงพอ การสัญจรไปมา

 สะดวก ปลอดภัย

31 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ขยายเขตไฟฟาซอยตาล

เดี่ยว ชุมชนบานนาเหนือ

200,000 - - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

32 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ถนนสายหนองบัว ระยะทาง

 250 ม.             (ชุมชน

วัดพระธาตุฯ)

200,000 200,000 - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

33 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ขยายเขตไฟฟาสายถนน

สายหนองบัว

1,000,000 - - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

34 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบ

บึงมอ ฝงบาน อ.สุวรรณ บุสุ

วะ           (ชุมชนวัดพระ

ธาตุฯ)

450,000 - 450,000 - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

35 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

-  ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนน

สายหลักทาอุเทน-บานแพง 

ชวงระหวางชุมชนวัดพระ

ธาตุถึงชุมชนบานนอยหัวบึง

100,000 - - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

36 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

รอบบริเวณ       วัดอุเทน

ธรรมนิมิต    (ชุมชนบานนา

เหนือ)

100,000 - 100,000 - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

37 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ป ั ึ้

- ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

ซอยขางอูชางเล็ก

50000 - - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ป ั



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

38 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชสองสวาง

แกรถสัญจรไปมา เพื่อความสะดวก

ปลอดภัยขึ้น

- ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

เสา High mast สูง 15 ม. 

พรอมดวงโคม MH 400 

วัตต (6โคม)

500,000 - - - - 1 จุด ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง 

สะดวกสบาย การสัญจรไปมา

ปลอดภัย

39 โครงการขยายเขตไฟฟา  

ซอยโพธิ์ศรี 3

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชไดทั่วถึง ขยายเขตไฟฟา      ซอยโพธิ์

ศรี 3

- - 200,000 - ขยายเขตไฟฟา ยาว

 112 เมตร

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอ

40 โครงการขยายเขตไฟฟา 

ถนนหลังเทศบาลไป     ปา

ชาญวน หมู 3

เพื่อประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกเพื่อใหประชาชนใน

เขตพื้นที่บริเวณถนนปาญวนมีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาระยะทาง  

800 เมตร

- 100,000 100,000 - - ระยะทาง 600 

เมตร(ปละ 200 

เมตร)

ประชาชนมีไฟฟาใชทุก

ครัวเรือน

41 โครงการขยายเขตไฟฟาเขา

สํานักงานเทศบาลตําบลทาอุ

เทน  (แหงใหม)

เพื่อใหสํานักงานเทศบาลตําบลทาอุเท

นแหงใหมมีระบบไฟฟาใชในตัวอาคาร

ใหมและบริเวณโดยรอบสํานักงาน

ระบบไฟฟา หมอแปลง 

พรอมอุปกรณติดตั้ง ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร

700,000 - - - - อาคารสํานักงาน

แหงใหม

สํานักงานเทศบาลตําบลทาอุ

เทนแหงใหมมีระบบไฟฟาใช

ในตัวอาคารใหมและบริเวณ

โดยรอบสํานักงาน

42 โครงการยายเสาไฟฟาถนน

เฉลิมพระเกียรติ     (ภายใต

โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน

เฉลิมพระเกียรต)ิ

เพื่อยายเสาไฟฟาที่อยูริมตลิ่งฝงดาน

ริมแมน้ําโขงที่กีดขวางการจราจร

สนับสนุนคาใชจายในการ

ยายเสาไฟฟาที่อยูริมตลิ่งฝง

ดานริมแมน้ําโขง

- 1,000,000 1,000,000 - - จํานวนเสาไฟ ถนนเฉลิมพระเกียรติเปน

ระเบียบเรียบรอยไมมีเสา

ไฟฟากีดขวางการจราจร



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ  

43 โครงการปรับปรุงถนนเฉลิม

พระเกียรติ (ภายใตโครงการ

 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ

เกียรติ)

เพื่อใหถนนเฉลิมพระเกียรติมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย

-ปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุดและ

ไมสวยงามตลอดแนว         

         - ตัดตนไมบริเวณริม

ถนนตลอดแนว           - 

ปรับปรุงภูมิทัศน

- 500,000 500,000 500,000 - ถนน 1 เสน มีถนนเฉลิมพระเกียรติ

สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย

9,520,000 3,013,000 5,590,000 4,310,000 -รวม        43    โครงการ



กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

43

หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองศึกษา

กองชาง

42



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

45



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

46



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

47



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

48



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

49



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

กองชาง

กองชาง

  กองชาง   การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอ

ทาอุเทน

  กองชาง   การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอ

ทาอุเทน

50



หนวงาน
รับผิดชอบหลัก

    

   

   

 ผ. 02 

กองชาง

51



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ถนนสายหลักในเขตเทศบาล

ตําบลทาอุเทน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของถนนสายหลัก

คือถนนสายศรีเมือง ถนนสายหนาเมือง

และถนนสายหลักเมือง ใหสวยงามและ

เปนระเบียบกับผูสัญจรไปมา และชวย

สงเสริมการทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย

หลัก 3 สายในเขตเทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - ถนน 3 สาย 

ถนนสายศรีเมือง

ถนนสายหนา

เมืองและถนน

สายหลักเมือง

มีความเปนระเบียบ สวยงามของ

ถนนสายหลักผูสัญจรไปมาไดรับ

ความสะดวกสบาย

กองชาง

2 โครงการติดตั้งปายถนน ปาย

ซอยทั่วทั้งเขตเทศบาลตําบล

ทาอุเทน

เพื่อใหผูคนที่สัญจรไปมาทราบชื่อถนน

ซอย ในเขตเทศบาล

มีปายถนน ปายซอยที่

ชัดเจน

500,000 - 500,000 - - ปายถนน ปาย

ซอย ปละ 20 

ปาย

มีปายถนน ปายซอยที่ชัดเจน กองชาง

3 โครงการทาอุเทนเมืองนาอยู

อยางยั่งยืน        (ภายใต

โครงการนครพนมเมือง

สะอาดคนในชาติมีสุข)

เพื่อจัดทําโครงการบูรณาการรวมกับ

จังหวัดนครพนม                        

(ภายใตโครงการนครพนมเมืองสะอาด

คนในชาติมีสุข)

จัดประชุมความรวมมือ

ของชุมชนเมืองภายในเขต

เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลสําเร็จของ

โครงการคิดเปน

รอยละ 80

จัดทําโครงการบูรณาการรวมกับ

จังหวัดนครพนม (ภายใต

โครงการนครพนมเมืองสะอาด 

คนในชาติมีสุข)

สํานักปลัด

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริม

ฝงโขงตลอดแนวชุมชน วัดศรี

สะเกษ           (ชุมชนวัดศรี

สะเกษ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมโขง

ชุมชนวัดศรีสะเกษใชเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงาม

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอยภูมิทัศนสวยงาม

30,000 - 100,000 - - บริเวณริมโขง

ชุมชนวัดศรีสะเกษ

ชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย ภูมิทัศนสวยงาม

กองชาง

5 โครงการกอสรางรั้วรอบ

อาคารสํานักงานแหงใหม 

พรอมปายสํานักงาน    และ

ประตูเขา – ออก

เพื่อใหมีรั้วรอบบริเวณอาคารสํานักงาน

แหงใหม พรอมปายชื่อสํานักงาน และ

ประตูทางเขา – ออก

มีรั้วรอบบริเวณและปาย

ชื่อสํานักงาน ประตูเขา – 

ออก ตามรายละเอียด

ตามที่ทางเทศบาลกําหนด

1,800,000 - - - - 1 แหง มีรั้วรอบบริเวณและปายชื่อ

สํานักงาน ประตูเขา – ออก ตาม

รายละเอียดตามที่ทางเทศบาล

กําหนด

กองชาง

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

6 โครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค ที่ทําการชุมชน

ตะวันเบิกฟา     (แหงใหม)

เพื่อใชเปนที่ทําการ และใชในงาน

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน

กอสรางอาคาร

อเนกประสงค ตามแบบ

และรายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 หลัง มีที่ทําการชุมชนไวใชในงานและ

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน

กองชาง

7 โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงคบึงมอ

เพื่อเสริมสราง และ สงเสริมสุขภาพ

ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

ลานกีฬาอเนกประสงค

บริเวณสวนสาธารณะบึงมอ

1,400,000 - - - - 1 แหง เสริมสราง และ สงเสริมสุขภาพ

ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

กองชาง

8 โครงการติดตั้งราวเหล็ก  

ถนนขางโรงสี หลังวัดสวาง

อารมณ หมู 4       (ชุมชนวัด

สวางอารมณ)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ รถตกถนน (ขาง

คลองระบายน้ําบึงมอ) ของผูใชรถใช

ถนน

มีราวเหล็กกั้นไหลทาง

ถนนบริเวณคลองระบาย

น้ําบึงมอ

20,000 - 20,000 - - 1 แหง มีราวเหล็กกั้นไหลทางถนน

บริเวณคลองระบายน้ําบึงมอ

กองชาง

9 โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงค

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรมตาง ๆ

กอสรางศาลาขนาด 2X4 

เมตร บริเวณรานปลาจุม

- - - 500,000 - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม 

ลาน (ฟุตปาธ) ริมเขื่อนหนา

วัดพระธาตุ ฯ ดานทิศเหนือ

ของวัดพระธาตุ

เพื่อปรับปรุงพื้นฟุตปาธ และปรับพื้นให

เรียบใหสะดวกในการใชงานของผู

สัญจรทั่วไป

พื้นบริเวณฟุตปาธทางเทา

ไดรับการปรับปรุงใหใชงาน

ไดดี

40,000 - 50,000 - - 1 แหง พื้นบริเวณฟุตปาธทางเทาไดรับ

การปรับปรุงใหใชงานไดดี

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

11 โครงการกอสรางหลังคาสนาม

เด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลทาอุเทน (แหง

เดิม) หมู 5

เพื่อกันแดด กันฝน ใหกับเด็กที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เวลาจัดกิจกรรมของ

ศูนยเด็กเล็กฯ

มีหลังคาเหล็กโคงไวกัน

แดด กันฝน ใหกับเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

400,000 - - - - หลังคาเหล็กโคง 

(รายละเอียด

ตามที่เทศบาล

กําหนด)

มีหลังคาเหล็กโคงไวกันแดด กัน

ฝน ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

กองชาง

12 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(แหง

เดิม) หมู 5

เพื่อใหอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูใน

สภาพการใชงานไดดี

ตัวอาคารไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซมใหใชการ

ไดดี

500,000 - 200,000 - - ตัวอาคารศูนยเด็ก

เล็กฯ

ตัวอาคารไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหใชการไดดี

กองชาง

13 โครงการกอสรางหองน้ําที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

(แหงเดิม) หมู 5

เพื่อใหมีหองน้ําไวใชภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯ อยางเพียงพอ

มีหองน้ําไวใชภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ หองน้ํา

ขนาด 2x4 ม.

100,000 - - - - หองน้ําขนาด     

2x4 ม.

มีหองน้ําไวใชภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาอุเทน

กองชาง

14 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา

กลาไม

เพื่อใหมีโรงเรือนไวเพาะพันธุตนกลา 

ไมดอก-ไมประดับ ตกแตงภุมิทัศน

ภายในเขตเทศบาลใหสวยงาม

มีเรือนเพาะชํากลาไม 

ขนาดกวาง 8 ม.      ยาว

 20 ม.(รายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด)

250,000 - - - - เรือนเพาะชํากลา

ไมขนาดกวาง 8 

ม.ยาว 20 ม. 1 

หลัง

มีเรือนเพาะชํากลาไม ขนาดกวาง

 8 ม. ยาว 20 ม.

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

สายปาชาญวน หมู 3

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนค.ส.ล.มีพื้นที่

ไมนอยกวา 920 ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 - - กวาง 4 ม.ยาว 

230 ม. หนาไม

นอยกวา  0.15 

ม.มีพื้นไมนอยกวา

 940 ตร.ม.

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน

ใชสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
สายหนองบัว เชื่อม
ตอไปถึงบอขยะ

800,000 400,000 500,000 500,000 - ถนน ค.ส.ล. 1 
สาย

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ถนนหนองสูง หมู 7

500,000 - 500,000 - - กวาง 4 ม.ยาว 
234 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นที่
ไมนอยกวา 

 

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ถนนซอยธิสาคร หมู 6

174,000 - - - - กวาง 3 ม.ยาว 
110 ม.หนาไม
นอยกวา 0.15 
ม. มีพื้นที่
ดําเนินการไม

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

กอสรางถนน ค.ส.ล. 
ถนนสาย 212 – ศาลา
โกเมศหนองบัว

- - 500,000 300,000 - ถนน ค.ส.ล. 1 
สาย

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังหวยฮองชาง

เพื่อปรับปรุงกอสรางระบบคมนาคม
ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 1,200 ม.

 - - 500,000 - - ถนน 1 สาย 
ระยะทาง 
1,200 เมตร

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงกอสรางระบบคมนาคม
ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงซอมแซมถนน
บริเวณสี่แยกธนาคาร
ออมสิน

20,000 - 50,000 - - ถนน ค.ส.ล.  1 
สาย ระยะทาง 
20 เมตร

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

22 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนน ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงกอสรางระบบคมนาคม
ใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ภายในเขตเทศบาล

300,000 - 200,000 200,000 200,000 ถนน ค.ส.ล. 
ภายในเขต
เทศบาลที่ชํารุด
เสียหาย

มีถนนใหประชาชนใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

23 โครงการขยายผิวจราจร  ค.
ส.ล.ถนนชนารวมมิตร-สาม
แยกเลิศณรงค

เพื่อกอสราง ปรับปรุงซอมแซมถนน
ใหไดมาตรฐาน

กวาง 1.5 ม. ยาว 600
 ม.

- - 500,000 - - 1  เสน -ถนนไดมาตรฐาน            -
ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

24 โครงการขยายทอลอด  เหลื่

ยมถนนศรีเมือง

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและระบาย

น้ํา ปองกันน้ําทวมขัง

กอสรางทอลอดเหลื่ยม - - 300,000 - - การคมนาคมที่สะดวกและ

ปองกันน้ําทวมขัง

กองชาง

25 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงกอสรางระบบคมนาคมให

ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน

การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ค.ส.ล. ถนนหนองบัว หมู 

5 โดยเทคอนกรีตเสริม

เหล็กทับถนนเดิม 

(รายละเอียดตามที่ทาง

เทศบาลกําหนด)

499,000 - - - - มีถนน ค.ส.ล. 1 

สาย ผิวจราจร

กวาง 4 ม.ยาว 

245 ม.หนา 

0.15 ม. พื้นที่

ดําเนินการไม

นอยกวา 980 

ตร.ม.

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน

ใชสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

26 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงกอสรางระบบคมนาคมให

ประชาชนไดรับความสะดวกสบายใน

การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซอมแซมถนน ค.

ส.ล. ถนนหนาเมืองบริเวณ

ถัดจากวัดพระธาตุฯไป

ประปาสวนภูมิภาค หมู 5 

(เท ค.ส.ล. ทับถนนเดิม)

1,989,000 - 500,000 - - -ชวงที่ 1 ค.ส.ล. 

1 สาย ผิวจราจร

กวาง 6 ม.ยาว 

300 ม. หนา 

0.15 ม. -ชวงที่ 

2 ผิวจราจรกวาง

 5 ม.ยาว 420 

ม. หนา 0.15 ม.

 พื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 

3900 ตร.ม.

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน

ใชสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ชํารุด ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงถนนใหประชาชนสันจรไป

มาสะดวก

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หนานครหลวง

- - 300,000 300,000 - กวาง 5 ม. ยาว 

100 ม.

มีถนน ค.ส.ล.  ไวใหประชาชน

ใชสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร

ไปมาไดสะดวกสบาย

กอสรางถนนลูกรังซอย

รวมชางถึงถนนสายหนอง

สูง ระยะทาง 230 เมตร 

รวมชางถึงถนนสายหนอง

สูง ระยะทาง 230 เมตร 

(ชุมชนบานนาเหนือ)

120,000 - - - - ถนนลูกรัง 1 สาย

 ระยะทาง 230 

เมตร

มีถนน ลูกรัง  ใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

29 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร

ไปมาไดสะดวกสบาย

กอสรางถนนลูกรังสายริม

โขงถึงปากน้ําทวย(เขื่อน

ใหม บานนายอึ่ง)หมู 3 

หนองงิ้ว

- 1,000,000 - - - ถนนลูกรัง 1 สาย มีถนน ลูกรัง  ใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร

ไปมาไดสะดวกสบาย

กอสราง ถนนลูกรัง สาย

หนองบัว (หลังครัวคําสุข) 

เชื่อมตัดศาลาโกเมศ

230,000 - - - - ถนนลูกรัง 1 สาย มีถนนลูกรัง ไวใหประชาชนใช

สัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

กองชาง

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 

ซอยปญจาอุทิศไปซอยบัญญัติ

อุทิศ หมู 7

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กอสรางถนนลูกรัง ยาว 

1,050 เมตร กวาง 5 เมตร

- 356,000 - - - ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

32 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง

สายปาชาญวน-หนองงิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ซอมแซมถนนลูกรัง - - 300,000  - - ขนาด 5X1000 

เมตร

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

33 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล

เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร

ไปมาไดรับความสะดวกสบาย

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายศาลาโกเมศ – 

หนองบัว หมู 4 (โดยลง

ดินถม) กวาง 4 ม. ยาว  

340 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.

 พรอมลงลูกรังทับ ขนาด 

กวาง 4 ม. ยาว 340 ม. 

หนา 0.20 ม.

230,000 - - - - ถนนลูกรัง 1 สาย

 พื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 

1360 ตร.ม. 

รายละเอียดตามที่

เทศบาลกําหนด

มีถนน ลูกรัง  ที่อยูในสภาพใช

งานไดดีประชาชนใชสัญจรไปมา

ไดสะดวก

กองชาง

34 โครงการกอสรางบานพักของ

ราชการ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร สรางที่พักใหแกบุคลากร - - 1,000,000 - - บุคลากรเทศบาล

ตําบลทาอุเทน

บุคลากรมีที่พักอาศัยสะดวกสบาย กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

35 โครงการกอสรางโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบล    ทาอุ

เทน

เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลที่ดี

กอสรางอาคารเรียน - - 6,000,000 - - จํานวนนักเรียน

ชั้นอนุบาล

มีความพรอมในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาผูเรียน

กองชาง

36 โครงการกอสรางลาน

อเนกประสงค

เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆของ

เทศบาล

กอสรางลานอเนกประสงค

ไมนอยกวา 621 ตาราง

เมตร

- 310,000 - - - ไมนอยกวา 621

 ตารางเมตร

มีสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ กองชาง

37 โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต เพื่อความเปนระเบียบในการจอดรถของ

เทศบาล

กอสรางโรงจอดรถยนต

ขนาด 6X25 เมตร

- 270,000 500,000 - - ขนาด  6 X 25 

เมตร

อํานวยความสะดวกใหผูมา

ติดตอราชการ

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน     ค.

ส.ล.  ซอยโพธิ์ศรี 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กอสรางถนน ค.ส.ล - 300,000 - - - ขนาด 

5X112X0.15

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

39 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอยบัญญัติอุทิศ

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กอสรางถนนคอนกรีตซอย

บัญญัติอุทิศ

- - 500,000 500,000 - ขนาด กวาง 4 ม.

 ยาว 230 ม.

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

40 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตซอยบัญญัติอุทิศ

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กอสรางถนนคอนกรีตซอย

ไปมาสบาย

- - 500,000 - - ขนาด กวาง 3 ม.

ยาว 180 ม.

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

41 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.

พรอมวางทอระบายน้ํา

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม

รางระบายน้ํา ซ.ขางบาน

นายชัยรัตน

- - 60,000 - - กวาง 2 ม. ยาว 

35 ม.

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

42 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.

พรอมวางทอระบายน้ํา

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม

วางทอระบายน้ําซอย

ดานหลัง สนง.เทศบาลหลัง

ใหม

- - 500000 500,000 - ขนาด กวาง 

0.40ม.ลึกไม

นอยวา 0.60ม.

ยาว 160 ม.

การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

สายหนองบัวไปบอขยะเทศบาล

เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจร

ไปมา

กอสรางถนนลูกรังยาว 

1,250 เมตร

- 430,000  - 430,000 430,000 ถนนลูกรัง 1 สาย ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการคมนาคม

กองชาง

44 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนทุงทานตะวัน

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เสริมผิวถนนแอสฟลทติก 

กวาง 6 เมตร ยาว 260 

เมตร

- 500,000 - 500,000 - ขนาด 

6X260X0.04

ประชาชนไดรับความสะดวก 

สบายในการคมนาคม

กองชาง

45 โครงการถมดินขยายไหลทาง

สาย 212 ไปถนนหนองงิ้ว 

หมู 3

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ขยายไหลทาง มีพื้นที่ไม

นอยกวา 400 ตร.ม.

- 500,000 500,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

46 โครงการปรับปรุงถนน    ค.

ส.ล.ถนนเลิศณรงค

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เสริมผิวถนนแอสฟลทติก 

กวาง 4 เมตร ยาว 372 

เมตร

- 476,000 - - - ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

47 โครงการปรับปรุงถนน   ซอย

หนองงิ้ว  หมู 3

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กอสรางถนนลูกรังยาว 

200 เมตร กวาง 5 เมตร

- 80,000 - - - ถนนลูกรัง 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

48 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กอสรางถนนลูกรังถนน

ราษฎรพัฒนา ไปหมู 6

- - 200,000 ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.

บานนางจารุวรรณ

- - 200,000 ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก  

สบายในการคมนาคม

กองชาง

50 โครงการปรับปรุงอาคารทา

เทียบเรือ หมู 3

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารใหพรอมใช

งาน

ปรับปรุงซอมแซมอาคารทา

เทียบเรือ

- - 300,000 1 แหง มีอาคารพรอมใชงานเพิ่มขึ้น กองชาง

51 โครงการกอสรางหองน้ําหอง

สวมบริการประชาชน

เพื่อไวบริการประชาชน กอสรางหองน้ําหองสวม

นอกอาคารสํานักงาน

- - 300,000 จํานวน 1 หลัง ประชาชนมาใชบริการไดอยาง

เพียงพอ

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

52 โครงการถมหนองน้ําเปนถนน เพื่อเตรียมพื้นที่ทําถนนไวสัญจรไปมา ถมดินจากถนนปาชาญวน

ถึงทาเรือเกา

- - 500,000 - - กวาง 4 ม. ยาว 

1,000 ม.

มีพื้นที่ทําถนนไวสัญจรไปมา กองชาง

53 โครงการกอสรางถนนดิน 

ซอยวรรณษาอุทิศ หมู 2

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลูกรังขนาด 

กวาง 3 ม. ยาว 120 ม.

หนา 0.40 ม.

- - 40,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

54 โครงการปรับปรุงถนนดินขาง

บึงมอ ทิศเหนือ

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนนลูกรังขนาด 

4X650X0.20ม.

- - 130,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ซอยตากันอุทิศ หมู 7

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด

พื้นที่ไมนอย570 ตร.ม.

- - 500,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ไปหนองงิ้ว หมู 3

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด

พื้นที่ไมนอย 930 ตร.ม.

- - 500,000 500,000 - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ซอยสุวรรณมาโจอุทิศ หมู 5

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด

พื้นที่ไมนอย 124 ตร.ม.

- - 54,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

58 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

ซอยเจริญราษฎร หมู 5

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด

พื้นที่ไมนอย 70 ตร.ม.

- - 35,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

แบบ ผ. 02 

59 โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.

 หมู 5 เชื่อมหมู 6 (ขางบึงมอ)

เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ซอมแซมถนนขนาด 

4x30x.015 ม.

- - 74,000 - - ถนน 1 เสน ประชาชนใชถนนสะดวกในการ

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กองชาง

60 โครงการกอสรางลานจอดรถ 

ค.ส.ล.บริเวณหนาวัดพระธาตุ

ทาอุเทนทิศเหนือ

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถใหผูมาไหวพระ

ธาตุทาอุเทน

ลานจอดรถขนาด 

10x65x0.15 เมตร

- - 370,000 - - ขนาด 

10x65x0.15 

เมตร

มีพื้นที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น กองชาง

61 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังหวยฮองชาง
 -  - 500,000  -  - กวาง 5 ม. ยาว 

1,200 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
กองชาง

62 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง หมู 6 ไปหมู 7
 -  - 500,000  -  - กวาง 5 ม. ยาว 

1,300 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
กองชาง

63 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน ค.ส.ล. หมู
 6 ไปหมู 5

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมถนน ค.

ส.ล. หมู 6 ไปหมู 5
 - 500,000 500,000  -  - ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
กองชาง

64 โครงการกอสรางถนน       ค.

ส.ล.สายหนองสูง           หมู

 7 ไปหมู 6

เพื่อใหประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปรับปรุงซอมแซมถนน ค.

ส.ล.สายหนองสูง หมู 7 

ไปหมู 6

 - 500,000 500,000  -  - ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
กองชาง

65 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ศาลาเอนกประสงควัด

ศรีษะเกษ

เพื่อใหประชาชนไดมีศาลาเอนก 
ประสงคไวทํากิจกรรมของหมูบาน

ปรับปรุงซอมแซมศาลา
เอนกประสงควัด
ศรีษะเกษ

 -  - 200,000 200,000  - 1 หลัง มีศาลาเอนกประสงคที่
มั่นคงแข็งแรงไวทํากิจกรรม
ของหมูบาน

  กองชาง

11,802,000 7,522,000 21,883,000 4,830,000 1,030,000รวม   65   โครงการ
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๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.3 แผนงาน การพาณิชย

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางโรงฆาสัตว เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ที่ถูก
สุขลักษณะสําหรับชําแหละเนื้อสัตว

กอสรางโรงฆาสัตว 
ประจําเทศบาล

- - - 5,000,000 - จํานวน  1 แหง มีสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ 
สําหรับชําแหละเนื้อสัตว 
เพื่อการจําหนาย หรือเพื่อ
การบริโภค

กองชาง

- - - 5,000,000 -

52

รวม     1   โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.4 แผนงาน การเกษตร

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกผักตบชวา
และวัชพืชอื่นๆรอบบึงมอ 
(ดานทิศเหนือ)

เพื่อกําจัดผักตบชวาในบึงและไมให
อุดตันทอระบายน้ําและคลองระบาย
น้ํา

กําจัดผักตบชวาลด
การอุดตันของทอ
ระบายน้ําและราง

้ํ

20,000 200,000 - - - บึงสาธารณะ 1 แหง กําจัดผักตบชวาลดการอุด
ตันของทอระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา

กองชาง

2 โครงการขุดลอกคลองขาง 
วัดโพนแกว

เพื่อแกไขปญหาคลองระบายน้ําตื้น
เขินและมีน้ําขังมีกลิ่นเหม็น

คลองระบายน้ําไดดี ไมมี

น้ําขังและสงกลิ่นเหม็น
20,000 20,000 20,000 - - คลองระบายน้ํา 2 

แหง
คลองระบายน้ําไดดี ไมมี
น้ําขังและสงกลิ่นเหม็น

กองชาง

3 โครงการขุดลอกหนอง     
อีแลบ หมู 6

เพื่อประชาชนมีหนองน้ํา สําหรับเก็บ
 กักน้ํา และลดปญหา ขาดแคลนน้ํา

ขุดลอกหนองอีแลบ   
หมู 6 50X50 ลึกไม
นอยกวา  7  เมตร

- - 500,000 500,000 - หนอง  1  แหง มีหนองเก็บน้ํา สําหรับ 
เก็บกักน้ํา และลด ปญหา
ขาดแคลนน้ํา

กองชาง

4 โครงการขุดลอกหวย     
ฮองชาง

เพื่อประชาชนมีอางน้ํา สําหรับเก็บ 
กักน้ํา และลดปญหา ขาดแคลนน้ํา

ขุดลอก กวาง 10เมตร
 ยาว 250 เมตร

- - 500,000 500,000 - ขุดลอกหวย 1 แหง มีอางเก็บน้ํา สําหรับ เก็บกักน้ํา

 และลด ปญหาขาดแคลนน้ํา
กองชาง

5 โครงการขุดลอกวัชพีชบึงมอ 

 (ภายใตโครงการฟนฟู
และพัฒนาแหลงน้ํา คู
คลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต)

เพื่อขุดลอกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ํา
ไหลและขึ้นปกคลุมบึงมอ

ขุดลอกวัชพืชที่กีด
ขวางทางน้ําไหลและ
ขึ้นปกคลุมบึงมอ

- 150,000 - - - 1 แหง น้ําระบายไดสะดวก กองชาง

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.4 แผนงาน การเกษตร

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม
คลองระบายน้ําบึงมอ      
(ภายใตโครงการฟนฟูและ
พัฒนาแหลงน้ํา คูตลอง 
เพื่อสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต)

-เพื่อซอมแซมคลองระบายน้ําบึงมอที่
ชํารุด                                      
   -เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

ปรับปรุงซอมแซม
คลองระบายน้ําบึงมอ
โดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก

- 180,000 - - - บึงสาธารณะ 1 แหง กําจัดผักตบชวาลดการอุด
ตันของทอระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา

กองชาง

7 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนสดุาฯ 
สยามบรมราช กุมารี 
(อพ.สธ.)

1. เพื่อสนอง พระราชดําริดานการ 
อนุรักษพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ปา
ชุมชน 2. เพื่อสงเสริมและ สนับสนุน
 กระบวนการมีสวน รวมของชุมชน
และ องคกรปกครองสวน ทองถิ่น 
สํารวจและ จัดทําฐานขอมูล 
ทรัพยากรทองถิ่น ตามกรอบแนวทาง
ของ อพ.สธ. และ นําไปสูการรักษา 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ
 และทรัพยากร วัฒนธรรมและ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

############### - 50,000 50,000 50,000 50,000 11 ชุมชน 1. เกิดการรวมกลุมทํา 
กิจกรรมตามแนว 
พระราชดําริฯ เกิด ความ
สมัคร สมาน สามัคคีใน
ชุมชน ดาน การอนุรักษ
พันธุกรรม พืช               
 2. มีการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติใน ปา
ชุมชน ลดการ คุกคามการ
สูญเสีย ความหลากหลาย
ทาง ชีวภาพ

สํานักปลัด 
  ทุกกอง

40,000 600,000 1,070,000 1,050,000 50,000รวม 7 โครงการ
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๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางเมรุ เพื่อประชาชนมี พื้นที่ในการประกอบ
 พิธีกรรมทางศาสนา อยางสะดวก

กอสรางเมรุมาศ    
บานนาเหนือ หมู 7

- - 500,000 - - จํานวน 1 แหง มีฌาปนสถานใช กองชาง

2 เตาเผา เพื่อประชาชนมี พื้นที่ในการประกอบ
 พิธีกรรมทางศาสนา อยางสะดวก

กอสรางเตาเผาศพ 
บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน หมู 3

- - - 300,000 - จํานวน 1 แหง มีฌาปนสถานใช กองชาง

3 โครงการกอสรางศูนย
เรียนรูการแปรรูป
ผลิตภัณฑในชุมชน(เฮือน
พออุย)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

กอสรางศูนยเรียนรู
การแปรรูปผลิตภัณฑ
ในชุมชน(เฮือนพออุย)

 - 500,000 500,000  -  - จํานวน 1 หลัง เพิ่มรายไดจากการ
ทองเที่ยวของชุมชน

กองชาง

4 โครงการกอสรางศูนย
จําหนายผลิตภัณฑใน
ชุมชน(เฮือนแมอุย)

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมี
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนเพิ่มขึ้น              - เพื่อ
พัฒนาศูนยจําหนาย OTOP ของ
ทองถิ่น

กอสรางศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑในชุมชน
(เฮือนแมอุย)

 - 500,000 500,000  -  - จํานวน 1 หลัง ไดรับการพัฒนา สามารถ
ใหบริการนักทองเที่ยวได
อยางมีคุณภาพ

กองชาง

- 1,000,000 1,500,000 300,000 -รวม 4 โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ๑.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 
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๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    2.๑ แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน อาหาร
เสริม (นม)  สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารเพียงพอ 
ครบถวนตามหลักโภชนาการ

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนอุเทนวิท
ยาคาร โรงเรียนบาน
ทาอุเทน โรงเรียนบาน
นอยนาเหนือ

1,159,000 1,159,000 1,159,000 1,159,000 1,159,000 โรงเรียน 3 แหง นักเรียนไดรับสารอาหาร
ครบถวนและมีพัฒนาการดี

กอง
การศึกษา

2 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) สําหรับเด็ก
เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เขตเทศบาลฯ

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารเพียงพอ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

จัดซื้ออาหารเสริม 

(นม) ให ศพด.
เทศบาลตําบลทาอุเทน

110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 เด็กเล็กทุกคนใน

ศูนยเด็ก 1 แหง

นักเรียนไดรับสารอาหาร

ครบถวนและมีพัฒนาการดี

กอง

การศึกษา

3 โครงการผูปกครองมีสวน

รวมในการติดตาม
ประเมินผลศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนการติดตามประเมินผลศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ

ผูปกครองเด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประเมินศูนยเด็ก 1

 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลมีมาตรฐานตาม
เกณฑกระทรวงการศึกษา

กําหนด

กอง

การศึกษา

4 โครงการรอยดวงใจใหแก

แม   (วันแมแหงชาติ)

เพื่อสงเสริมใหแมและเด็กแสดงออก

ถึงความรักความผูกพันใหแกกัน

แมและเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กิจกรรม แมและเด็กมีความรักความ

ผูกพันใหกัน สรางความ

อบอุนใหกับครอบครัว

กอง

การศึกษา

5 โครงการปจฉิมนิเทศเด็ก

ปฐมวัย

เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในการ

สําเร็จการศึกษาและมีความพรอมใน

การศึกษาระดับที่สูงขึ้น

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 1 แหง เด็กมีความภาคภูมิใจใน

การสําเร็จการศึกษา มี

ความพรอมในการศึกษา

ระดับที่สูงขึ้น

กอง

การศึกษา

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    2.๑ แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

6 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
การศึกษาโรงเรียนอุเท
นวิทยาคาร

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน

จัดกิจกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียนไดรับความรู
และทักษะตางๆจาก
กิจกรรมเสริมนอกจากการ
เรียนการสอนปกติ

กอง
การศึกษา

7 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
การศึกษาโรงเรียน     
บานทาอุเทน

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน

จัดกิจกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียนไดรับความรู
และทักษะตางๆจาก
กิจกรรมเสริมนอกจากการ
เรียนการสอนปกติ

กอง
การศึกษา

8 โครงการอุดหนุนกิจกรรม

การศึกษาโรงเรียนบาน
นอยนาเหนือ

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของ

โรงเรียน

จัดกิจกรรมการศึกษา

ของโรงเรียน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียนไดรับความรู

และทักษะตางๆจาก
กิจกรรมเสริมนอกจากการ
เรียนการสอนปกติ

กอง

การศึกษา

9 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน          
 อุเทนวิทยาคาร

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่เพียงพอ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

นักเรียนในโรงเรียน   อุ

เทนวิทยาคาร

1,312,000 1,312,000 1,312,000 1,312,000 1,312,000 จํานวนนักเรียน 

328 คน

นักเรียนไดรับสารอาหาร

ครบถวนและมีพัฒนาการดี

กอง

การศึกษา

10 โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนบานทาอุ

เทน

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่เพียงพอ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

นักเรียนในโรงเรียน

บานทาอุเทน

792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 จํานวนนักเรียน 

198 คน

นักเรียนไดรับสารอาหาร

ครบถวนและมีพัฒนาการดี

กอง

การศึกษา

11 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานนอย

นาเหนือ

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่เพียงพอ

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

นักเรียนในโรงเรียน

บานนอยนาเหนือ

176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 จํานวนนักเรียน 44

 คน

นักเรียนไดรับสารอาหาร

ครบถวนและมีพัฒนาการดี

กอง

การศึกษา



๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    2.๑ แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

12 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอุ
เทนพัฒนา

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน

จัดกิจกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียนไดรับความรู
และทักษะตางๆจาก
กิจกรรมเสริมนอกจากการ
เรียนการสอนปกติ

กอง
การศึกษา

13 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สงเสริม
การเลนกีฬาสรางเสริมสุขภาพและ
เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ภายในเขต
เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬา

เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชน สงเสริมการ
เลนกีฬาสรางเสริมสุขภาพ
และเกิดความรักความ

สามัคคีในหมูคณะ

กอง
การศึกษา

14 โครงการแขงขันกีฬา

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อเสริมสรางใหเด็กมีสุขภาพที่

สมบูรณแข็งแรง รูแพ รูชนะ รูอภัย มี
ความสามัคคี  ในหมูคณะ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทุกคน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กิจกรรม เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง รู

แพ รูชนะ รูอภัยและมี
ความสามัคคีในหมูคณะ

กอง

การศึกษา

15 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี

โอกาสแสดงความสามารถ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลและอําเภอทา
อุเทน

10,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กิจกรรม/การ

แสดง

เด็กและเยาวชนไดแสดง

ความรูความสามารถของ
ตนเองและไดรับความรู

จากการจัดนิทรรศการ

กอง

การศึกษา

16 โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา(คาอาหาร

กลางวันสําหรับเด็ก ใน 
ศพด.)

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็ก 

ศพด.เทศบาลตําบลทาอุเทน

เด็กเล็กทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันอยางเพียงพอ

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 เด็กอายุ 2-5 ป เด็ก ศพด.ทุกคนไดรับ

สารอาหารที่มีประโยชน

กอง

การศึกษา 

(ศพด.)



๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    2.๑ แผนงาน การศึกษา

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 

17 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารงานของ ศพด.เทศบาลตําบล  
 ทาอุเทน

เด็กทุกคนในศพด.
เทศบาล

130,000 191,000 191,000 191,000 191,000 เด็กอายุ 2-5 ป 
และ อายุ 3-5 ป

เด็กใน ศพด. มีพัฒนาการ
สมวัย

กอง
การศึกษา 

(ศพด.)

–คาจัดการเรียนการสอน

–คาหนังสือเรียน

- คาอุปกรณการเรียน

- คาเครื่องแบบนักเรียน

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

4,609,500 4,710,500 4,710,500 4,710,500 4,710,500รวม 17 โครงการ
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๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    ๑.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนเงินยังชีพใหกับผูสูงอายุที่มี
อายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่อยู
ในเขตเทศบาล

ผูสูงอายุไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ไวเปนคาใชจาย
ในครัวเรือน/ยังชีพ

5,809,200 5,809,200 5,809,200 5,809,200 5,809,200 ผูสูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต 60 ป  
บริบูรณขึ้นไปในเขต

เงินยังชีพใหกับผูสูงอายุที่
มีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไป ที่อยูในเขตเทศบาล

กอง
การศึกษา

2 โครงการจายเบี้ยยังชีพผู
พิการ ในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนเงินยังชีพใหกับผูพิการที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล

ผูพิการไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ไวเปนคาใชจาย
ในครัวเรือน/ยังชีพ

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ผูพิการที่ขึ้นทะเบียน
ถูกตองตาม
หลักเกณฑ

เงินยังชีพใหกับผูพิการที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล

กอง
การศึกษา

3 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนเงินยังชีพใหกับผูปวยฯ ที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล

ผูปวยฯไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ไวเปนคาใชจาย
ในครัวเรือน/ยังชีพ

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ผูปวยที่ติดเชื้อ HIV เงินยังชีพใหกับผูปวยฯ ที่
มีภูมิลําเนาอยูในเขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

7,177,200 7,177,200 7,177,200 7,177,200 7,177,200

59

รวม 3 โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ. 02 



๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    2.๑ แผนงาน สาธารณสุข

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบล ทาอุเทน

เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ที่มีสงเสริมการสรางสุขภาพของ
กลุม/ชมรมในเขตเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

กลุม/ชมรมที่มี
วัตถุประสงคในการ
สงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 กิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพที่ดี โรคที่เปนปญหา
ทางดานสาธารณสุขที่
สําคัญมีอัตราปวยลดลง

 สํานักปลัด
 กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกในเขตเทศบาล

พื้นที่ 11 ชุมชน 2 
ครั้ง/ป

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.คา HI (ไมเกินรอยละ
 10)                    
2.อัตราปวยรายรายใหม

สามารถปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกในเขต
เทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/
โรคอุบัติใหม/ซิกการ

เพื่อใหมีการปองกันและเฝาระวัง
โรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนกโรค
อุบัติใหม

พื้นที่ 11 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.อัตราปวยรายใหม2.
อัตราตาย

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติตัวเพื่อ
ปองกันโรคไดถูกตอง

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

เพื่อปองกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บาจากสัตว เชน สุนัข แมว

ฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา ภายในเขต
เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูมารับบริการ
ฉีดวัคซีนใหกับ สุนัข 
และ แมว /ตัว

ปองกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บาจากสัตว เชน สุนัข แมว 
ภายในเขตเทศบาลตําบล   
 ทาอุเทน

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน 
สาธารณสุข

เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

อบรมรณรงคและ
ปองกันดาน
สาธารณสุขจํานวน 7 
หมู หมูละ 20,000 
บาท)

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จํานวน   7 หมูบาน ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กอง
สาธารณสุข

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

60รวม 5 โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๒. ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

    ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย
ชวยเหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

เพื่อจายเงินสนับสนุนการดําเนินงาน ศูนยชวยเหลือ 
ประชาชนระดับอําเภอ

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ศูนย ไดสนับสนุนการดําเนินงาน 
ในดานตางๆ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในตําบลทาอุเทน

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผูสูงอายุ
และสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียน
ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในตําบลทาอุ
เทน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสูงอายุ
ไดรับการพัฒนา
จํานวน 100 คน

ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมและ
เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กอง
การศึกษา

100,000 130,000 130,000 130,000 130,000

61

รวม 2 โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมจัดตั้ง 

และทบทวน อปพร ใหมี
ความรูทักษะฟนฟูในการ
เฝาระวังการซักซอม
เตือนภัย

เพื่อการเตรียมพรอมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน

จัดอบรม อปพร. ปละ
 1 รุน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน อปพร.ที่เขา
รับการอบรม

เจาหนาที่ อปพร. ที่มี
ทักษะและความรู มา
รักษาความสงบเรียบรอย
กับประชาชนในเขต
เทศบาล

2 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัย

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน
จัดทําทะเบียนผูประสบภัยและมี
มาตรการชดเชยที่เปนธรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชน/
ครัวเรือน

ประชาชนที่ประสบภัย
ไดรับความชวยเหลือ
เบื้องตน

3 โครงการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

เพื่อการเตรียมพรอมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ตลอดจนทรัพยสินทางราชการ ใน
เขตเทศบาล

จัดใหสมาชิก อปพร.
ปฏิบัติหนาที่เวรยาม
สายตรวจและเฝาระวัง
เหตุ ระวังอุบัติภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน (เวร
ยาม)

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินมากขึ้นในชวง
เทศกาลปใหมและชวง
สงกรานต

4 โครงการติดตามการ
ปองกันอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการและ
บานเรือนประชาชน

- เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัย  - เพื่อใหประชาชนมีความรู
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย

บานเรือน สถานที่ราชการ

 สถานประกอบการ และ

ประชาชนในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ - ประชาชนไดความรู
เพิ่มขึ้น - ปองกันการเกิด
อัคคีภัยในเขตเทศบาล

5 โครงการรณรงคใหความรู
วินัยจราจรและความ
ปลอดภัย

เพื่ออบรมกฎจราจร และการขับขี่
บนทองถนนอยางปลอดภัย และ
เคารพกฎจราจร ใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล

อบรมประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดอบรมใหนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ.

ประชาชนในเขตเทศบาล
ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎ
จราจร  ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

6 โครงการจัดระเบียบ
ปรับปรุงทางเทา/ฟุตปาธ
 และเสนทางจราจร
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อจัดระเบียบเสนทางการจราจร 
ทางเดินเทา ฟุตปาธ ใหเปน
ระเบียบส ะดวก สบายกับประชาชน
 ผูสัญจร

-จัดระเบียบฟุตปาธ 
ทางเทา ภายในเขต
เทศบาลใหเรียบรอย  
 -จัดระเบียบ
การจราจร ตามแยก

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทางเทา ฟุตปาธ 
ทั้งหมด และถนน
ภายในเขตเทศบาล

ทางเดินมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

7 โครงการความรวมมือ
เครือขายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อําเภอทาอุเทน แบบ
บูรณาการ (MOU)

- เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกันของ
หนวยงานดานปองกันภัยในอําเภอ
ทาอุเทน                                 
        - พัฒนาศักยภาพดานการ
ปองกันและบรรเทาภัยใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

- จัดทําโครงการประชุม

วางแผนเตรียมการระวัง

ปองกันภัยรวมกันกับกลุม

เครือขาย MOU   - จัดทํา

โครงการฝกอบรมดาน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยรวมกันแบบ

บูรณาการกลุมเครือขาย 

MOU         - จัดทํา

โครงการฝกซอมแผนสา

ธารณภัยประจําปรวมกัน

แบบบูรณาการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม #################



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

8 โครงการจัดซื้อกลอง
วงจรปด พรอมติดตั้ง 
(CCTV) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลทาอุ
เทน

เพื่อมีกลองวงจรปดไวสอดสองดูแล
เด็กเล็ก และทรัพยสินประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาอุเทน

มีกลองวงจรปด 
จํานวน  7 ชุด

285,000 - - - - กลองวงจรปด 
จํานวน 7 ชุด

มีกลองวงจรปดไว
สอดสองดูแลเด็กเล็ก 
และทรัพยสินประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

9 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อใชติดตอประสานงานผาน
เครือขายวิทยุระหวางหนวยงาน
ตางๆ และการปฏิบัติงานดานรักษา
ความสงบเรียบรอย

มีวิทยุสื่อสารใชในการ
ทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดี

70,000 - - - - 10 เครื่อง มีวิทยุสื่อสารใชในการ
ทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดี

10 โครงการจัดซื้อรถยนตนั่ง
สวนกลาง

เพื่อไวปฏิบัติงานในพื้นที่ และใชใน
งานราชการของเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

รถยนตนั่งสวนกลาง 
ขนาด 1 ตัน  
ขับเคลื่อน 2 ลอ   
(ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ มีนาคม 
2560)

-  - 868,000 - - จัดซื้อ 1 คัน มีรถยนตนั่งสวนกลางไว
ปฏิบัติงานในพื้นที่ และใช
ในงานราชการของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

11 โครงการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต

เพื่อไวปฏิบัติงานในพื้นที่ และใชใน
งานราชการของเทศบาลตําบลทาอุ
เทน

รถจักรยานยนต 
เครื่องยนต ขนาด  
150 cc. (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ 
มีนาคม 2560)

77,000 - - - - รถจักรยานยนต   1
 คัน

มีรถจักรยานยนตไว
ปฏิบัติงานในพื้นที่ และใช
ในงานราชการของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

12 โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปดCCTV  ภายในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

######################## กลองความชัด 2 
ลานพิกเซล จํานวน 
20 ตัว

- 1,365,000 - - - กลอง จํานวน  20 
ตัว

-ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสิน                    
    - ปญหาอาชญากรรม
ลดลง
- ปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดลดนอยลง

13 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมบํารุง รักษา
ระบบกลองวงจรปด 
(CCTV)

เพื่อซอมแซมบํารุงระบบกลอง วงจร
ปด(CCTV) ของปกครองอําเภอทาอุ
เทน ที่อยูเดิมแตไมสามารถใชงานได
ในปจจุบัน

- กลองวงจรปด 
(CCTV) บริเวณจุด
ผอนปรนตลาดนัด
ไทย-ลาว

100,000 - - - - จํานวนการเกิด
อาชญากรรมลดลง

- ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน                    
     - ปญหาอาชญากรรม

14 โครงการกอสรางตูยามที่
พักสายตรวจรวมเทศกิจ-
ตํารวจ

เพื่อให จนท.ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการ
รักษาความสงบเรียบรอย และการ
รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอย (เทศกิจ) ที่พัก
ขณะปฏิบัติงาน

- สี่แยกตลาดสด       
 - บายพาททิศเหนือ 
(แยกหลังวัดพระ-  
ธาตุทาอุเทน)

- 100,000 - 100,000 - ปละ  1 หลัง - ประชาชนเกิดความ 
เชื่อมั่นสรางขวัญ กําลังใจ 
   - สามารถปฏิบัติงานได
ทันทวงทีทันตอ
สถานการณ



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

15 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการตั้งจุดตรวจ
 – จุดบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลตางๆ

-จัดซื้อตูไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  
จํานวน 2 ชุด                           
    - จัดซื้อเสื้อสะทอนแสง            
      - จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ     
        - จัดซื้อกรวยยางจราจร

จุดตรวจจุดบริการ
ประชาชน ทั้ง 2 จุด

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ความปลอดภัยของ
 จนท.ผูปฏิบัติงาน  
 - ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
การบริการ

- สรางความเชื่อมั่นใน
ดานความปลอดภัยแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน     
                - ประชาชน
ไดรับการอํานวยความ
สะดวกในการบริการ
อํานวยการจราจร

16 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือ
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
 110 กิโลวัตต

- เพื่อบริการประชาชนที่เจ็บ-ปวย
ฉุกเฉิน                                   
    - เพื่อมีหนวยพยาบาลขั้นตนใน
การชวยเหลือประชาชน

-ซื้อรถยนตกูชีพฉุกเฉิน
  1 คัน

- - - 1,000,000 
(ราคาตาม
มาตรฐาน
ครุภัณฑ)

- จํานวนประชาชน
ที่ขอผูใชบริการ

- ประชาชนไดรับการ 
ชวยเหลือและดูแลอยาง
ทันทวงที

17 โครงการจัดซื้อชุดผจญ
เพลิงในอาคาร พรอม
เครื่องชวยหายใจ

- เพื่อเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อความปลอดภัยของเจา หนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เพื่อใหหนวยดับเพลิงเทศบาลฯ มี
อุปกรณเครื่องมือที่มีประสิทธิ ภาพ
ตอการปฏิบัติงาน

- จัดซื่อชุดผจญเพลิง
จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อครุภัณฑชุด
เครื่องชวยหายใจ 
(SCBA) จํานวน 1 ชุด

- 250,000 250,000 250,000 - - ชุดผจญเพลิงปละ
 ๑ ชุด
- ผลของเจาหนาที่มี
ความปลอดภัยจาก
การปฏิบัติงาน

-จนท.มีขวัญและกําลังใจ
จากความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
- หนวยมีศักยภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน



๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

    3.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๖. เมืองนาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แ

18 จัดซื้อไฟฉุกเฉินวับวาบ
พรอมกลองเสียงไซเรน 
พรอมอุปกรณ

เพื่อไวติดตั้งบนรถดับเพลิง แทนไฟ
วับวาบตัวเดิมที่ชํารุด(ราคา
ทองตลาด)

ไฟวับวาบ ชนิดราง
ยาวไมนอยกวา 120 
ซ.ม.กระแสไฟ 24 
โวลต DC

20,000 - - - - ไฟฉุกเฉินวับวาบ
พรอมกลองเสียง
ไซเรน 1 ชุด

ไฟฉุกเฉินวับวาบพรอม
กลองเสียงไซเรน พรอม
อุปกรณ

19 โครงการจัดซื้อเรือกูภัย 
พรอมเครื่องยนต และ
เทรลเลอรลากจูง

เพื่อมีเรือกูภัยไวชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา หรือประสบ
อุทกภัย

มีเรือกูภัยพรอม
เครื่องยนตและเทรล
เลอรลากจูง

- 300,000 - - - เรือกูภัยพรอม
เครื่องยนตและเทรล
เลอรลากจูง

มีเรือกูภัยไวชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา หรือ
ประสบอุทกภัย

1,402,000 2,815,000 1,918,000 1,150,000 800,000รวม 19 โครงการ



สํานักปลัด

สํานักปลัด
งบกลาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

สํานักปลัด

61

หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด

62



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด/
กอง

การศึกษา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

62



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด
(แผนอําเภอ

 62)

ทต.ทาอุ
เทนและ
ปกครอง
อําเภอ

สํานักปลัด
กองชาง

64



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด 
งบกลาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

65



หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    

   

   

แบบ ผ. 02 

สํานักปลัด

สํานักปลัด

66



๔. ยุทธศาสตร ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว

    4.๑ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานนมัสการ
องคพระธาตุทาอุเทน

เพื่อเปนการสงเสริมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นใหยั่งยืน

ประชาชนไดมา
นมัสการกราบไหว
องคพระธาตุทาอุเทน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 กิจกรรม ประชาชนดํารงไว
ซึ่งการสืบทอด
พระพุทธศาสนา
และรวมกันสืบสานงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนได
เรียนรูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและผูเขารวมกิจกรรมไดนํา
หลักธรรมพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใช

ประชาชนในเขต
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 กิจกรรม เปนการสงเสริมเด็ก เยาวชน
และประชาชนใหรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่นไดปฏิบัติ

และสืบทอดตอไป

กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี

ออกพรรษาและแขงเรือ
ยาว

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณีการแขง
เรือยาว การทองเที่ยวของจังหวัด 
ยกระดับการแขงขันเรือยาวของ

อําเภอไปสูระดับนานาชาติ และ

นักกีฬาเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

ประชาชนในเขต

อําเภอทาอุเทน จ.
นครพนม และจังหวัด
ใกลเคียง

- 700,000 - - - 1 กิจกรรม เผยแพรวัฒนธรรม  รักษาและ

สืบทอดประเพณีการแขงขันเรือ

ยาว สงเสริมการทองเที่ยวและ

พัฒนาเศรษฐกิจของอําเภอทาอุ

เทนใหดีขึ้น

กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
แหดอกไม

เพื่อสงเสริม และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป

ประชาชนไดรวมกัน

แหตนดอกไมไป
สักการะบูชาองคพระ
ธาตุทาอุเทน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละครั้ง ประชาชนไดอนุรักษและสืบ
สานขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่นไวใหคง
อยูตลอดไป

กอง

การศึกษา

320,000 1,020,000 320,000 320,000 320,000

67รวม 4 โครงการ

ตัวชี้วัด KPI ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๒. การพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



๔. ยุทธศาสตร ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว

    4.๑ แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําปายบอกทาง/

สถานที่สําคัญ พรอมติดตั้ง
เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน

ทั่วไป

จัดทําปายถนน/ซอย

ตางๆในเขตเทศบาล

- 500,000 - - - จํานวน  20 ปาย มีปายถนน/ซอยตางๆ ที่สวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย
กองชาง

2 โครงการจัดทําปายถนน/

ซอย พรอมติดตั้ง

เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน

ทั่วไป

จัดทําปายถนน/ซอย

ตางๆในเขตเทศบาล

- 500,000 - - - จํานวน 20 ปาย มีปายถนน/ซอยตางๆ ที่สวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย
กองชาง

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุม

เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงซุมเฉลิมพระ

เกียรติ

- 463,000 - - - จํานวน 1 แหง ไดทัศนียภาพที่สวยงาม กองชาง

4 โครงการรังวัดสอบแนว
เขตหวยฮองแซง

เพื่อสํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดิน
ของรัฐใหถูกตองชัดเจน

สํารวจรังวัดจัดทําแนว
เขตหวยฮองแซง

- 30,000 - - - พื้นที่หวยฮองแซง เพื่อจะไดมีแนวเขตที่ถูกตอง
ในการพิจารณากรณี

ประชาชนการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ

กองชาง

5 โครงการกอสรางศาลาที่
พักผูโดยสาร

 เพื่อใหประชาชนผูโดยสารรถประจํา
ทางไดมีศาลาที่พักในขณะที่กําลังคอย
รถโดยสารประจําทาง

ขนาด กวาง 1.70 
เมตร ยาว 3 เมตร

- 110,000 110,000 - - จํานวน 2 แหง ประชาชนโดยทั่วไปไดรับ
ความสะดวกสบายและไดมี

ที่นั่งพักผอน ขณะกําลังรอ

รถโดยสารประจําทาง

กองชาง

6 โครงการอบรมใหความรู 

กลุมอาชีพในเขตเทศบาล

เพื่ออบรมใหความรูกลุมอาชีพของ

ชุมชน

ฝกอบรมและให

ความรูกลุมอาชีพใน
เขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 300,000 30,000 ชุมชนทั้ง 11 
ชุมชน

ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

7 โครงการอบรมพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิต

การเกษตร

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร ฝกอบรมใหความรู - 50,000 50,000 500,000 50,000 11  ชุมชน ผลิตภัณฑการเกษตรได

คุณภาพดีขึ้น

สํานักปลัด

30,000 1,683,000 190,000 800,000 80,000

68รวม 7 โครงการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๒. การพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 



๕. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.๑ แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงอบรมการสงเสริมให
ประชาชนแตละชุมชนทํา
เกษตรกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดทําโครงการอบรมสงเสริมการ
ทําเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

อบรมเกษตรกรใหรู
หลักการทําเกษตร 
ทฤษฏีใหม ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม ประชาชนอยูอยางพอเพียง 
สามารถพึ่งพาตนเองได

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
เพื่อใชทําปุยหมัก

เพื่อใหประชาชนมีความรูเรื่องการคัด
แยกขยะที่ถูกวิธี และสามารถนําขยะ
มาทําปุยหมักได

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรูความ
เขาใจสามารถคัดแยก
ขยะ แลวนําไปทําปุย
หมักได

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของผูผาน
การอบรม 11 
ชุมชน

ประชาชนไดรับความรูใน
การแยกขยะที่ถูกวิธี และมี
ครัวเรือนตนแบบนําขยะ
อินทรียมาทําปุยหมัก

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู

การคัดแยกขยะตั้งแตตน
ทาง

เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะอยางเปนระบบ

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีความรูความ
เขาใจสามารถคัดแยก
ขยะ และการจัดการ

ขยะเบื้องตนไดถูกตอง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  1 แหง ประชาชนไดรับความรูใน

การแยกขยะที่ถูกวิธี และมี
ครัวเรือนตนแบบในการคัด
แยกขยะอยางเปนระบบ

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการประชุมชี้แจงและ

ศึกษาดูงานดานการดูแล

รักษาคุมครองปองกัน

ที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองไวใชรวมกันในเขต

เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อศึกษาดูงานดานการดูแลรักษา

คุมครองปองกันที่ดินสาธารณะในเขต

เทศบาล

- จัดประชุมชี้แจง      

 - สํารวจพื้นที่สภาพ

จริง                      

  - เสนอแนวทางดูแล
รักษาคุมครองปองกัน
ที่ดินสาธารณะ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ

ผูเขารวมโครงการ

ประชาชนเขาใจและรูจัก

การดูแลรักษาคุมครอง

ปองกันที่ดินสาธารณะในเขต

เทศบาล

สํานัก

ปลัดเทศบาล

69

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 



๕. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.๑ แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

5 โครงการอบรมใหความรู
การติดตั้งบอดักไขมันใน
ครัวเรือนและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาล

เพื่อใหมีการติดตั้งบอดักไขมันใน
ครัวเรือนทุกครัวเรือนและอาคารของ
สถานประกอบทุกแหงมีการติดตั้งบอ
ดักไขมันไดอยางถูกตองและทั่วถึง

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลทุกครัวเรือนๆ
ละ 1 คน ทั้ง 11 
ชุมชน                   
2. ผูประกอบการหรือ
ผูแทนของสถาน
ประกอบการทุกแหงๆ
ละ 1 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน
ในเขตเทศบาลที่
มีการติดตั้งบอดัก
ไขมัน

ทุกครัวเรือนในชุมชนและ
ทุกอาคารของสถาน
ประกอบการมีการติดตั้งบอ
ดักไขมันอยางถูกตองและ
ทั่วถึง

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการอบรมปองกัน
ตอตานและแกไขปญหายา

เสพติด

เพื่อปองกัน แกไขปญหา และ
ปราบปรามยาเสพติด

จัดกิจกรรมอบรม 
บําบัด ฟนฟูผูเสพยา

เสพติด

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1 กิจกรรม หมูบานเขมแข็งเอาชนะยา
เสพติด และลดการแพร

ระบาดของยาเสพติด

สํานัก
ปลัดเทศบาล

160,000 180,000 180,000 180,000 180,000

70

รวม 6 โครงการ



๕. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงบอขยะ 
เทศบาล

เพื่อฝงกลบขยะใหไดมาตรฐาน พื้นที่ในบอขยะ
เทศบาล (บานนอย
ทวย)

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บริเวณบอฝงกลบ
ขยะ  1 แหง

ไดมีการฝงกลบขยะถูกตอง
และไดมาตรฐาน

กองชาง 
กอง

สาธารณสุข

2 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกฝงกลบ
บอขยะ

จางเหมาบริการบุคคลภายนอกฝง
กลบบอขยะตามหลักวิชาการ

พื้นที่ในเขตเทศบาล 
(บานนอยทวย)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บอฝงกลบขยะ  1 
แหง

มีการจัดการฝงกลบบอ
ขยะที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ

กองชาง 
กอง

สาธารณสุข

3 โครงการชุมชนตนแบบ

ดานการกําจัดขยะอยาง
เปนระบบ

เพื่อสงเสริมใหมีชุมชนตนแบบในการ

กําจัดขยะอยางเปนระบบ

ชุมชนที่อยูในเขต

เทศบาลอยางนอย 6
 ชุมชนที่สมัครเขารวม

โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีชุมชนตนแบบใน

ดานการกําจัดขยะ

อยางเปนระบบ

มีชุมชนตนแบบในการ

กําจัดขยะอยางเปนระบบ 
สามารถใชเปนแหลงเรียนรู

กอง

สาธารณสุข

4 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อใหมีถังขยะเพียงพอไวใหครัวเรือน

 สถานที่ตางๆ ใหทั่วถึงในเขตเทศบาล

จัดหาถังขยะใหมี

เพียงพอกับครัวเรือน

 และสถานที่สําคัญทั่ว
เขตเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80  ของ

ครัวเรือน

ใหมีถังขยะเพียงพอกับ

ครัวเรือน และสถานที่

สําคัญทั่วเขตเทศบาล

กอง

สาธารณสุข

5 โครงการกอสรางระบบ

บําบัดน้ําทิ้งจากอาคาร

เทศบาล

เพื่อใหมีระบบจัดการน้ําทิ้งอยางมี

คุณภาพและไมรั่วไหลลงสูคลอง

ระบายน้ํา

พัฒนาระบบบําบัด

น้ําทิ้ง จํานวน 1 

ระบบ

- 250,000 - - - พัฒนาระบบน้ําทิ้ง

จํานวน 1 ระบบ

มีการจัดการน้ําเสียจาก

อาคารกอนปลอยสูคลอง

ระบายน้ํา

กองชาง

6 โครงการกอสรางระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูล

เพื่อใหมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ

กอสรางระบบกําจัด
สิ่งปฏิกูล

- - 500,000 - - 1 ระบบ น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลไดรับ
การบําบัด ตามระบบและ

ไมรั่วไหลลงสูธรรมชาติ

กองชาง

68

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 



๕. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๓. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

7 โครงการจัดซื้อที่ดิน
สําหรับกอสรางระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูล

เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับใชรองรับขยะ
มูลฝอย

จัดหาที่ดินวางเปลา - - 500,000 - - 1 แปลง เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบครบวงจร 

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อที่สําหรับ
รองรับที่ทิ้งขยะในเขต
ชุมชน

เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับใชรองรับขยะ
มูลฝอย

จัดหาสถานที่สําหรับ
ใชกําจัดสิ่งปฏิกูล

- 500,000 - - - 1 แหง เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบครบวงจร 

สํานักปลัด

630,000 1,380,000 1,630,000 630,000 630,000

71

รวม 8 โครงการ



๖. ยุทธศาสตร การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถิ่น

    6.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงและตุมโฮม
ไทญอ

เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานฟนฟู
ประเพณีและเผยแพรวัฒนธรรม
ไทญอ

ชาวไทญอในอําเภอทา
อุเทนและจังหวัด
ใกลเคียง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 กิจกรรม เปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ของชาวไทญอใหคงอยูสืบไป

กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันขึ้นป
ใหม

เพื่อใหประชาชนไดรวมกันทําบุญ
ตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ
เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตในวันขึ้น

ใ

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กิจกรรม ประชาชนไดรวมกันทําบุญ
ตักบาตร เปนสิริมงคลแกชีวิต

กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

ประชาชนดํารงไวซึ่ง

วัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น

150,000 150,000 150,000 150,000 10,000 1 กิจกรรม ประชาชนรวมกันอนุรักษ
ประเพณีของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป

กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดทําตูบชนเผา
วิถึชีวิตไทญอ

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นและ
วิถึชีวิตของคนในชุมชน

จัดทําตูบวิถึชิวิตชุมชน
ไทญอ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม/งาน สงเสริมประเพณีทองถิ่น กอง
การศึกษา

5 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาและเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

เยาวชนไดศึกษาหลัก
คําสอนของ
พระพุทธศาสนาและ
สามารถนําหลักธรรม
ไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง
และสังคม

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม เปนการสงเสริมใหเยาวชนมี
ความกตัญูรูคุณของชาติ 
พระพุทธศาสนา 
พระมหากษัตริยและบุพการี

กอง
การศึกษา

6 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อใหพุทธศาสนิกชน พรอมใจกัน
ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟงเทศน

ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลมารวม
กิจกรรมในวันวิสาขบูชา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม ประชาชนไดรวมทําบุญ
บําเพ็ญกุศลและทํากิจกรรม
เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

กอง
การศึกษา

73

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 



๖. ยุทธศาสตร การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถิ่น

    6.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

7 โครงการถนนสาย
วัฒนธรรม

เพื่อเสริมสรางแหลงการเรียนรูและ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นฯ หรือ
การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ใน
วันสําคัญทางพุทธศาสนา รวมกัน
ของประชาชนในเขตเทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาล ทุกกลุม ทุก
เพศ ทุกวัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 กิจกรรม ชุมชนและวัฒนธรรมเกิด
ความมั่นคงเขมแข็ง เกิด
สังคมแหงการเรียนรูและได
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
ของทองถิ่นเอาไว

กอง
การศึกษา   

ไมใชเงิน

8 โครงการทําบุญประจําป
ศาลหลักเมือง (เจาโตง)

เพื่อสงเสริม และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

ประชาชนไดรวมกัน
ทําบุญ และสักการะ
กราบไหว
ศาลหลักเมือง(เจาโตง)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมปละ 3
 ครั้ง

ประชาชนไดอนุรักษและสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นไวใหคง
อยูตลอดไป

กอง
การศึกษา

9 โครงการอุดหนุนการ
บริหารงานของเครือขาย
คณะกรรมการยานชุมชน
เกาทาอุเทน

เพื่อศึกษาและอนุรักษชุมชนเมืองทา
อุเทนที่มีความเปนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวทาอุ
เทน

จัดประชุมแลวรวม
ระดมการแสดงความ
คิดเห็นกับชาวชุมชน
เมือง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รูปแบบการ
จัดการชุมชน
เมืองเการวมกัน

แนวทางการอนุรักษชุมชน
เมืองทาอุเทนที่มีความ
เปนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ช 

กอง
การศึกษา

10 โครงการอุดหนุนสภา-
วัฒนธรรมอําเภอทาอุเทน

เพื่ออุดหนุนอําเภอทาอุเทนในการ
จัดงานตางๆ

อุดหนุนอําเภอทาอุเทน
(เรือไฟ)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม/งาน
ประเพณี

สงเสริมประเพณีทองถิ่น กอง
การศึกษา

11 โครงการจัดงานศาลเจา
มณีธรรม

เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณี
ทองถิ่น

ประชาชนไดรวม
ทําบุญประจําป

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมปละครั้ง ประชาชนไดอนุรักษและสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
กอง

การศึกษา

12 โครงการแขงขันเรือกีบ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณี
ทองถิ่น

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสวนรวมใน
การอนุรักษประเพณี
ทองถิ่น

- 90,000 90,000 90,000 90,000 1 กิจกรรม ไดสงเสริมประเพณีทองถิ่น
คงอยูสืบไป

กอง
การศึกษา

510,000 610,000 610,000 610,000 470,000

74รวม 12 โครงการ



๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาบริการ
การปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศ ( IT )  1 คน 
(สํานักปลัด)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานดานสารสนเทศ เชน 
เว็บไซด สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
สังคมออนไลน ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ถายภาพ ฯลฯ

ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทาง
เทศบาลใหมีขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย
อยูตลอดเวลา

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทางเทศบาลให
มีขอมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยอยูตลอดเวลา

สํานักปลัด

2 โครงการจางเหมาบริการ

การปฏิบัติงานดานงาน
ประชาสัมพันธของ

เทศบาล                  
(สํานักปลัด)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานดานชวยเหลืองานขับ
รถประชาสัมพันธงานตางๆ เชน 

งานประเพณี งานกิจกรรมของ
เทศบาล

-ขับรถประชาสัมพันธงาน

ตางๆ เชน งานประเพณี 

งานกิจกรรมของเทศบาล 

และงานสาธารณะ

ประโยชนอื่นๆ

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของทางเทศบาล

สํานักปลัด

3 โครงการจางเหมาบริการ

การปฏิบัติงานดานงาน
ประชาสัมพันธของ
เทศบาล              

(สํานักปลัด)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานเจาหนาที่

ประชาสัมพันธงานตางๆ เชน งาน
ประเพณี งานกิจกรรมของเทศบาล
 และชวยเหลืองานธุรการ

-ประชาสัมพันธประจํา
รถ เสียงไรสาย งาน

ตางๆ เชน งานประเพณี

 งานกิจกรรมของ
เทศบาล และงาน

สาธารณะประโยชน
อื่นๆ รวมทั้งชวยเหลือ

งานธุรการ

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของทางเทศบาล

ทางรถประชาสัมพันธ  

ระบบเสียงไรสาย และ
ชวยเหลืองานธุรการ

สํานักปลัด

75

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 



๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

4 โครงการอบรม/สัมมนา 
เพิ่มศักยภาพและศึกษาดู
งาน  พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อใหบุคลากรภายในเทศบาลเกิด
ความสามัคคี และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความสามัคคี
ภายในองคกร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของผูเขา
อบรม  ปละ 1 
ครั้ง

บุคลากรภายในองคกรมี
ความรวมมือกันทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5 โครงการจางเหมาจัดทํา
บอรดประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

เพื่อติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ

ปายบอรด
ประชาสัมพันธแบบกัน
แดดและฝนได ติดตั้ง
หนาอาคารสํานักปลัด

20,000 - - - - จํานวน 2 แหง ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธจาก
เทศบาลอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

6 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสมาชิก

สภาเทศบาล

เพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหาร

จัดการระบบงาน ตามหลักธรรมภิ

บาล

จัดอบรม สัมมนาและ

ศึกษาดูงานกับ
หนวยงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการระบบงาน

 ตามหลักธรรมภิบาล

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 คณะผูบริหาร 

และสมาชิกสภา

คณะผูบริหาร และสมาชิก

สภา มีความเขาใจระบบ

การบริหารจัดการระบบงาน
 ตามหลักธรรมภิบาล

สํานักปลัด

7 โครงการทําบุญวันเทศบาล ใหประชาชนและสวนราชการมีสวน

รวมในงานของเทศบาล

การทําบุญวันเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน

ผูรวมงานวัน
ทําบุญวันเทศบาล

สรางความสามัคคีและการ
มีสวนรวมของพนักงานและ

คนทุกชุมชน ในเขตเทศบาล

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

8 โครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน
ธุรการ (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานหนาที่ธุรการงาน กอง
สาธารณสุข ฯ เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทําบันทึก 
เสนอแฟมงาน งานพิมพเอกสาร
ทั่วไป  งานบริการทั่วไป หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่ธุรการ
กองสาธารณสุข ฯ เชน 
งานพิมพหนังสือ
ราชการ งานจัดทํา
บันทึก เสนอแฟมงาน 
งานพิมพเอกสารทั่วไป 
 งานบริการทั่วไป หรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานหนาที่ธุรการ เชน
 เชน งานพิมพหนังสือ
ราชการ งานจัดทําบันทึก 
เสนอแฟมงาน งานพิมพ
เอกสารทั่วไป  งานบริการ
ทั่วไป หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการจางเหมาบริการ
ชวยเหลือปฏิบัติงานธุรการ

(กองคลัง)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานชวยเหลืองานธุรการ  

สวนงานกองคลัง เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทําบันทึก 
เสนอแฟมงาน งานพิมพเอกสาร

ทั่วไปงานบริการทั่วไป หรืองานที่

ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่งาน

ธุรการกองคลัง เชน 

งานพิมพหนังสือ
ราชการ งานจัดทํา
บันทึก เสนอแฟมงาน 

งานพิมพเอกสารทั่วไป 

 งานบริการทั่วไป หรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน

ธุรการ เชน เชน งานพิมพ

หนังสือราชการ งานจัดทํา
บันทึก เสนอแฟมงาน งาน
พิมพเอกสารทั่วไป  งาน

บริการทั่วไป หรืองานที่

ไดรับมอบหมาย

กองคลัง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

10 โครงการจางเหมาบริการ
ชวยเหลือปฏิบัติงานธุรการ
 (กองชาง)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานชวยเหลืองานธุรการ  
สวนงานกองชาง เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทําบันทึก 
เสนอแฟมงาน งานพิมพเอกสาร
ทั่วไป  งานบริการทั่วไป หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่พัสดุ
กองชาง  เชน งาน
พิมพหนังสือราชการ 
งานจัดทําบันทึก เสนอ
แฟมงาน งานพิมพ
เอกสารทั่วไป  งาน
บริการทั่วไป หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน
ธุรการ เชน เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทํา
บันทึก เสนอแฟมงาน งาน
พิมพเอกสารทั่วไป  งาน
บริการทั่วไป หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

กองชาง

11 โครงการจัดจางทําวารสาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป

เพื่อใหประชาชนไดทราบผลการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาอุ

เทน

จัดทําปละ 1ครั้ง 

จํานวน 100 เลม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรูปเลม

วารสารที่จัดทํา

ประชาชนไดรับทราบผล

การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

สํานักปลัด

12 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

สี่ป และแผนชุมชน 

เทศบาลตําบลทาอุเทน 
ประจําป

เพื่อมีแผนพัฒนาไวสําหรับเปน

แนวทางในการพัฒนาตําบลทาอุเทน

จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลทาอุเทน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนเลม เทศบาลตําบลทาอุเทนได

นําแผนไปปฏิบัติและไดรับ

การพัฒนาและปรับปรุงใหดี
ขึ้น

สํานักปลัด

13 โครงการจัดประชุมเสวนา

 คณะกรรมการชุมชนและ

เวทีประชาคม

เพื่อใหประชาชน ทุกภาคสวน มา

ประชุมหารือจัดเวทีประชาคม

จัดการเสวนาเวที

ประชาคม

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดอบรมเสวนา

เดือนละ 1 ครั้ง

ประชาชนทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นสะทอนปญหา เพื่อ
นํามาพัฒนาบานเมือง

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

14 โครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดภายในอาคารและ
รอบอาคารสํานักงาน 
(สํานักปลัด)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
สะอาดสํานักงานเทศบาล           
 -อาคารที่วาการ (เกา)               
  -อาคารปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ทําความสะอาด
รวบรวมขยะทั้งหมดไป
ทิ้ง กวาดพื้น ถูพื้น 
หรือขัดลาง ทําความ
สะอาดเพดาน บาน
ประตู หนาตาง ลาง
หองน้ํา(สุขภัณฑ ฝา
ผนัง พื้น ฯลฯ)  ปด 
กวาด เช็ด ถูวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน และ

ดูแลบริเวณรอบๆ

อาคารใหเปนระเบียบ
เรียบรอย และงาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 2  คน อาคารสํานักงาน และ
บริเวณรอบๆอาคารมีความ
สะอาด และเปนระเบียบ
เรียบรอยและงานอื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

15 โครงการจางเหมาบริการ
งานประสานงานประจํา
หนาหองผูบริหาร (สํานัก
ปลัด)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มา
1.ปฏิบัติงานประสานงานประจํา
หนาหองนายกเทศมนตรี
2. ปฏิบัติหนาที่ประสานงาน
ประจําหนาหองปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานเปนผู
ประสานงานประจํา
หนาหอง
นายกเทศมนตรี และ
หนาหองปลัดเทศบาล
ตรวจสอบและเสนอ
แฟมเอกสารตางๆ 
ประสานงานทาง
โทรศัพท ลงนัดภารกิจ

 หรือผูมาติดตอ
ประสานงาน งาน
บันทึกสั่งการ งาน

เตรียมเอกสารประชุม 

และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 2  คน ประสานงานประจําหนา
หองนายกเทศมนตรี และ
หนาหองปลัดเทศบาล
ตรวจสอบและเสนอแฟม
เอกสารตางๆ ประสานงาน
ทางโทรศัพท ลงนัดภารกิจ 
หรือผูมาติดตอประสานงาน
 งานบันทึกสั่งการ งาน
เตรียมเอกสารประชุม และ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

สํานักปลัด

16 โครงการอบรมใหความรู

แกพนักงานจัดเก็บภาษี 
และผูชวยเหลืองานดาน
การจัดเก็บภาษี

เพื่อใหพนักงานจัดเก็บภาษีและผู

ชวยเหลืองานดานจัดเก็บภาษีมี

ความรูความเขาใจ ในระบบงาน

พนักงานจัดเก็บภาษี

และผูชวยเหลืองาน
ดานจัดเก็บภาษีมี
ความรูความเขาใจ ใน

ระบบงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฐานขอมูลการ

จัดเก็บภาษีที่
เปนระบบ 
ครอบคลุม

มีระบบขอมูลที่ถูกตองและ

ครอบคลุมในพื้นที่เขต
เทศบาล

กองคลัง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

17 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบัญชี
 และ ผูชวยเจาหนาที่
ทะเบียนทรัพยสิน (กอง
คลัง)

จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ตามที่เทศบาลประกาศคุณสมบัติ

- ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี กอง
คลัง
- ปฏิบัติงานดานงาน
ทะเบียนทรัพยสิน และ
งานแผนที่ภาษี กองคลัง

194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 2 คน การปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี และการ
ปฏิบัติงานดานงานทะเบียน
ทรัพยสิน และงานแผนที่
ภาษี ใหมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

18 โครงการการ

ประชาสัมพันธการชําระ
ภาษี ประจําป

เพื่อแจงขาวสาร ประชาสัมพันธ 

หวงการชําระภาษี ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ แผนพับ โบชัวร 

สปอรตโฆษณา

ประชาชนไดรับรู

ขาวสารประชาสัมพันธ
การชําระภาษีของทาง

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของผูมา

ชําระภาษี

ประชาชนในเขตเทศบาล

ทราบขาวการ
ประชาสัมพันธหวงการ

ชําระภาษี

    กองคลัง 

   ไมใชงบ

19 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

พบประชาชนในการ
ใหบริการยื่นแบบขอรับ
การประเมินและชําระภาษี

เพื่อบริการ และอํานวยความ
สะดวกแกพอคาแมคา ประชาชน
ทั่วไปทีมาชําระภาษี

ประชาชนมายื่นแบบ
ประเมินและชําระภาษี

ตรงตามกําหนดหวงเวลา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละผู

มาชําระภาษี

ประชาชนในเขตเทศบาลมา

ชําระภาษีตามกําหนดเวลา

    กองคลัง 

   ไมใชงบ

20 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับเทศบัญญัติ 
ระเบียบ ขอกฎหมาย 

ประจําป

เพื่อใหผูประกอบการรานคา มี

ความรู ความเขาใจในบทบาท
หนาที่และ ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ

พอคา แมคาทุกคน 

ภายในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวมอบรม 

รอยละ 80

ผูประกอบการรานคา มี

ความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่และ ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

21 โครงการจางเหมาบริการ
ชวยเหลือปฏิบัติงานพัสดุ
(กองคลัง)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานชวยเหลืองานพัสดุ  
สวนงานกองคลัง เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทําบันทึก
เสนอการจัดซื้อจัดจาง เสนอและ
จัดทําฎีกาตางๆ  งานบริการทั่วไป 
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่พัสดุ
กองคลัง เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งาน
จัดทําบันทึกเสนอการ
จัดซื้อจัดจาง เสนอและ
จัดทําฎีกาตางๆ  งาน
บริการทั่วไป หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน
ธุรการ เชน เชน งานพิมพ
หนังสือราชการ งานจัดทํา
บันทึกเสนอการจัดซื้อจัด
จาง เสนอและจัดทําฎีกา
ตางๆ  งานบริการทั่วไป 
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

กองคลัง

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ 

ตูเก็บเอกสาร ฉากกั้นหอง

 ชั้นเก็บเอกสาร ซุมเฉลิม
พระเกียรติฯ  ฯลฯ 
(อาคารเทศบาลหลังใหม)

เพื่อใหมีครุภัณฑสํานักงานที่มี

ประสิทธิภาพไวสําหรับใหพนักงาน
เทศบาลใชในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล (อาคารเทศบาลหลัง

ใหม)

มีโตะ เกาอี้ ทํางานทุก

ระดับ ชั้นเก็บเอกสาร ตู

เก็บเอกสาร ฉาก
กั้นหอง ชั้นวางหนังสือ 
โตะลิ้นชัก ซุมเฉลิมพระ

เกียรติฯ ฯลฯ

1,320,000 - - - - จํานวนครุภัณฑ
สํานักงาน เชน 

โตะ เกาอี้ ตูเก็บ

เอกสาร ฉาก
กั้นหอง ชั้นเก็บ
เอกสาร ซุม

เฉลิมพระเกียรติ

ฯ     ฯลฯ

มีครุภัณฑสํานักงานที่มี
ประสิทธิภาพไวสําหรับให

พนักงานเทศบาลใชในการ

ใชปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

23 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ทํา
ความสะอาดหองพักครู หองเรียน 
โรงอาหาร หองน้ํา ตรวจสอบปด
ประตู หนาตาง เครื่องใชไฟฟา ดูแล
รดน้ําตนไม วัสดุงานบานงานครัว 
รักษาความสะอาดภายในศูนยเด็ก
เล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย

ทําความสะอาดหองพัก
ครู หองเรียน โรง
อาหาร หองน้ํา 
ตรวจสอบปดประตู 
หนาตาง เครื่องใชไฟฟา
 ดูแลรดน้ําตนไม วัสดุ
งานบานงานครัว รักษา
ความสะอาดภายใน
ศูนยเด็กเล็กฯ และงาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ทําความสะอาดหองพักครู 
หองเรียน โรงอาหาร 
หองน้ํา ตรวจสอบปดประตู
 หนาตาง เครื่องใชไฟฟา 
ดูแลรดน้ําตนไม วัสดุงาน
บานงานครัว รักษาความ
สะอาดภายในศูนยเด็กเล็กฯ
 และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

กอง
การศึกษา

24 โครงการจัดซื้อจัดจาง

ผามาน มานปรับแสง

พรอมติดตั้ง

เพื่อมีมานบังแสง มานปรับแสงไว

ปองกันแสงแดดจากภายนอก

อาคารสํานักงาน และหองทํางาน
สวนงานตางๆ

มีมานบังแสง มานปรับ

แสงไวปองกันแสงแดด

จากภายนอกอาคาร
สํานักงาน

400,000 100,000 - - - จํานวนผามาน  

มานปรับแสง ที่

จัดซื้อจัดจาง

มีมานบังแสง มานปรับแสง

ไวปองกันแสงแดดจาก

ภายนอกอาคารสํานักงาน

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

25 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกชวยเหลือ
งานไฟฟาสาธารณะ กอง
ชาง

เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก
ชวยงานไฟฟาสาธารณะ ดูแล 
ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟาสอง
สวาง ระบบไฟฟาภายในและ
ภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาล 
และขยายเขตไฟฟาตามงานที่
เทศบาลรับผิดชอบ เชน งาน
ประเพณี งานบริการประชาชน ฯลฯ

งานระบบไฟฟา งาน
บริการสาธารณะ งาน
ไฟฟาทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร

194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 2  คน - มีบุคคลดูแล งานระบบ
ไฟฟา - งานบริการสาธารณะ
- งานไฟฟาทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมถึงงาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

กองชาง

26 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกดูแลงาน

สวนสาธารณะ กองชาง

เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก ดูแล

งานสวนสาธารณะ เชนงานจัด

สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน 
สวนสาธารณะ สวนหยอม ฯลฯ  
งานควบคุมดูแล บํารุงรักษา

สถานที่พักผอนหยอนใจ งานดูแล 

บํารุงรักษาตนไม พันธุไม ตางๆ
รวมถึงงานอื่นๆ               

มีการดูแล

สวนสาธารณะ 

สวนหยอม และดูแล
บํารุงรักษาพันธุไม

388,800 388,800 388,800 388,800 388,800 4 คน ดูแลงานสวนสาธารณะ เชน

งานจัดสถานที่พักผอน
หยอนใจ เชน 
สวนสาธารณะ สวนหยอม 

ฯลฯ  งานควบคุมดูแล 

บํารุงรักษาสถานที่พักผอน
หยอนใจ งานดูแล 

บํารุงรักษาตนไม พันธุไม 
ตางๆ รวมถึงงานอื่นๆที่

ไดรับมอบหมาย

กองชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

27 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกดูแลรักษา
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  
กองชาง

เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก
ชวยงานดูแลรักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา ดูแลรักษา ปรับปรุง 
ซอมแซม สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
เชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต 
ระบบสายไฟ ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานไดตลอดเวลา รวมไปถึงตัว
โปะที่ตั้งเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา 
ระบบไฟฟาสองสวาง

ดูแลรักษาสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟา ดูแลรักษา 
ปรับปรุง ซอมแซม 
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
เชน ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องยนต ระบบ
สายไฟ ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานได
ตลอดเวลา รวมไปถึงตัว
โปะที่ตั้งเครื่องสูบน้ํา

ดวยไฟฟา ระบบไฟฟา

สองสวาง

291,600 291,600 291,600 291,600 291,600 1  คน ดูแลรักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา ดูแลรักษา ปรับปรุง 
ซอมแซม สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา เชน ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องยนต ระบบสายไฟ 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา รวมไปถึงตัว
โปะที่ตั้งเครื่องสูบน้ําดวย
ไฟฟา ระบบไฟฟาสองสวาง

กองชาง

28 โครงการจางเหมาบริการ
งานเก็บขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตําบลทาอุเทน  เชน งาน

เก็บกวดขยะมูลฝอย และงานทํา
ความสะอาดเก็บขยะทั่วทั้งเขต

เทศบาล และงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่เก็บ
ขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตําบลทาอุเทน 

 เชน งานเก็บกวดขยะ
มูลฝอย และงานทํา

ความสะอาดเก็บขยะ
ทั่วทั้งเขตเทศบาลและ

งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

680,400 680,400 680,400 680,400 680,400 7  คน ปฏิบัติงานหนาที่เก็บขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล

ตําบลทาอุเทน  เชน งาน

เก็บกวดขยะมูลฝอย และ
งานทําความสะอาดเก็บ

ขยะทั่วทั้งเขตเทศบาล และ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

กอง
สาธารณสุขฯ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

29 โครงการจางเหมาบริการ
ทําความสะอาดถนนและ
ทางเทาในเขตเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานทําความสะอาดถนน
และทางเทา ในเขตเทศบาลตําบล
ทาอุเทน  เชน งานเก็บกวดถนน 
และฟุตปาธ ทางเทา และงานทํา
ความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนทั่วทั้ง
ถนนทุกสายเขตเทศบาล และงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดถนนและทางเทา
 ในเขตเทศบาลตําบล
ทาอุเทน  เชน งานเก็บ
กวดถนน และฟุตปาธ 
ทางเทา และงานทํา
ความสะอาดปรับปรุง
ภูมิทัศนทั่วทั้งถนนทุก
สายเขตเทศบาล และ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

777,600 777,600 777,600 777,600 777,600 8  คน ปฏิบัติงานทําความสะอาด
ถนนและทางเทา ในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน  เชน
 งานเก็บกวดถนน และฟุต
ปาธ ทางเทา และงานทํา
ความสะอาดปรับปรุงภูมิ
ทัศนทั่วทั้งถนนทุกสายเขต
เทศบาล และงานอื่นที่
ไดรับมอบหมาย

กอง
สาธารณสุขฯ

30 โครงการจางเหมาบริการ

ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน

ปองกันและควบคุมโรค  
ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานเจาหนาที่ปองกันและ

ควบคุมโรค  กองสาธารณสุข ฯ เชน
 งานควบคุมโรคไขเลือดออก  งาน

ควบคุมโรคอุบัติใหม  งานฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา  หรืองานที่ไดรับ

มอบหมายเกี่ยวกับการรณรงคและ

ปองกันโรคตางๆ

ปฏิบัติงานเจาหนาที่

ปองกันและควบคุมโรค  

กองสาธารณสุข ฯ เชน 

งานควบคุมโรคไขเลือดออก

  งานควบคุมโรคอุบัติใหม 

 งานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข

บา  หรืองานที่ไดรับ

มอบหมายเกี่ยวกับการ

รณรงคและปองกันโรคตางๆ

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานเจาหนาที่ปองกัน

และควบคุมโรค  กอง

สาธารณสุข ฯ เชน งาน
ควบคุมโรคไขเลือดออก  

งานควบคุมโรคอุบัติใหม  
งานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

 หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

เกี่ยวกับการรณรงคและ
ปองกันโรคตางๆ

กอง

สาธารณสุขฯ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

31 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผูชวยผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานผูชวยผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน ชวยดูแลเด็ก
เลี้ยงดูเด็ก  จัดกิจกรรมสงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  
มีความเสียสละ ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ปฏิบัติงานดวยความรัก 
ความออนโยน มีความอดทนตองาน
 เปนผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ

หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน
เกณฑ  ใหความรูแกเด็กโดยการ
สอนใหเด็กรูจักชวยเหลือตนเองได 

 ดูแลความเรียบรอย     และความ

ปลอดภัยของเด็กในขณะที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูดูแลเด็ก และ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  

จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็ก

มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ

วัย  มีความเสียสละ ความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ที่

ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานดวยความรัก 

ความออนโยน มีความ

อดทนตองาน เปนผูดูแล

เด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ

หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กกอนเกณฑ  ใหความรู

แกเด็กโดยการสอนใหเด็ก

รูจักชวยเหลือตนเองได  

ดูแลความเรียบรอย    

และความปลอดภัยของเด็ก

ในขณะที่อยูในความ

รับผิดชอบของผูดูแลเด็ก 

และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 5  คน ชวยดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็ก  จัด
กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
  มีความเสียสละ ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงาน
ดวยความรัก ความออนโยน
 มีความอดทนตองาน เปน
ผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฏิบัติ

หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอนเกณฑ  ใหความรูแก
เด็กโดยการสอนใหเด็กรูจัก

ชวยเหลือตนเองได  ดูแล

ความเรียบรอย     และ
ความปลอดภัยของเด็กใน
ขณะที่อยูในความ

รับผิดชอบของผูดูแลเด็ก 

และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

กอง
การศึกษา
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

32 โครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานชวยเหลืองาน
ธุรการ (ฝายปกครอง)    
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานหนาที่ธุรการงาน
ปองกันฯ เชน งานจัดทําบันทึก
ซอมแซม ครุภัณฑ ยานพาหนะ
ตางๆ งานบริการทั่วไป หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่ธุรการ
งานปองกันฯ เชน งาน
จัดทําบันทึกซอมแซม 
ครุภัณฑ ยานพาหนะ
ตางๆ งานบริการทั่วไป
 หรือที่ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานหนาที่ธุรการงาน
ปองกันฯ เชน งานจัดทํา
บันทึกซอมแซม ครุภัณฑ 
ยานพาหนะตางๆ งาน
บริการทั่วไป หรือที่ไดรับ
มอบหมาย

สํานักปลัด

33 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ชวยเหลืองานวิทยุสื่อสาร

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอกมา

ปฏิบัติงานประจําวิทยุสื่อสาร  งาน

ปองกันฯ เชน รับ-สง วิทยุสื่อสาร รับแจง

เหตุทางโทรศัพท  ประสานงานชวยเหลือ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงานประจําวิทยุ

สื่อสาร  งานปองกันฯ เชน

 รับ-สง วิทยุสื่อสาร รับแจง

เหตุทางโทรศัพท  

ประสานงานชวยเหลืองาน

บรรเทาและสาธารณภัย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ปฏิบัติงานประจําวิทยุสื่อสาร  

งานปองกันฯ เชน รับ-สง วิทยุ

สื่อสาร รับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 ประสานงานชวยเหลืองาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

34 โครงการจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ชวยเหลืองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอกมา

ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย พนักงานประจํารถดับเพลิง 

และชวยเหลืองานประจํารถบรรทุกน้ํา  

ชวยเหลืองานประจํารถเคลื่อนที่เร็ว และ

งานประจํารถกูชีพ กูภัย เตรียมพรอมกับ

งานบรรเทาสาธารณภัยตางๆ และงานที่

ไดรับมอบหมาย

ชวยเหลืองานปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยทุกประเภท และ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

583,200 583,200 583,200 583,200 583,200 6 คน ปฏิบัติงาน  งานปองกันฯ เชน 

ประจํารถดับเพลิง และ

ชวยเหลืองานประจํารถบรรทุก

น้ํา  ชวยเหลืองานประจํารถ

เคลื่อนที่เร็ว และงานประจํารถ

กูชีพ กูภัย เตรียมพรอมกับงาน

บรรเทาสาธารณภัยตางๆ และ

งานที่ไดรับมอบหมาย

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

35 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
รักษาความความ
ปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
มาปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน 
ดูแลรักษาความความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยกับเด็กเล็ก ชวง
พักกลางวันและขณะเลนเครื่องเลน
 อํานวยความสะดวกทางดาน
การจราจร รักษาความปลอดภัย
ทรัพยสินของทางราชการ ดูแลรอบ
บริเวณศูนยเด็กเล็กฯ และงานอื่นๆ

 ที่ไดรับมอบหมาย

ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอย และความ
ปลอดภัยกับเด็กเล็ก 
ชวงพักกลางวันและ
ขณะเลนเครื่องเลน 
อํานวยความสะดวก
ทางดานการจราจร 
รักษาความปลอดภัย
ทรัพยสินของทาง
ราชการ ดูแลรอบ

บริเวณศูนยเด็กเล็กฯ 

และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 1  คน ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอย  และความ
ปลอดภัยกับเด็กเล็ก ชวง
พักกลางวันและขณะเลน
เครื่องเลน อํานวยความ
สะดวกทางดานการจราจร 
รักษาความปลอดภัย
ทรัพยสินของทางราชการ 
ดูแลรอบบริเวณศูนยเด็ก
เล็กฯ และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย

กอง
การศึกษา

36 โครงการจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผูชวยงานทะเบียนและ

บัตร (สํานักปลัดฯ)

เพื่อจางเหมาบริการบุคคลภายนอก

มาปฏิบัติงานชวยเหลืองานผู
ชวยงานทะเบียนและบัตร (สํานัก

ปลัดฯ)  เชน งานคียขอมูล งาน

บริการทั่วไปเกี่ยวกับงานทะเบียน
และบัตร หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหนาที่ผู

ชวยงานทะเบียนและ
บัตร  เชน เชน งานคีย

ขอมูล งานบริการทั่วไป

เกี่ยวกับงานทะเบียน
และบัตร หรืองานที่
ไดรับมอบหมาย

97,200 97,200 97,200 97,200 - 1  คน ปฏิบัติงานหนาที่ผูชวยงาน

ทะเบียนและบัตร  เชน 
งานคียขอมูล งานบริการ

ทั่วไปเกี่ยวกับงานทะเบียน

และบัตร หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

37 เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานของพนักงานสวนทองถิ่น

ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานราชการ
ประจําปของหนวยงาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หนวยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานสวน
ทองถิ่น

เทศบาล
ตําบลทาอุ

เทน

38 โครงการจัดงานทําบุญขึ้น
อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลทาอุเทน (แหงใหม)

เพื่อทําบุญใหเกิดความเปนสิริมงคล
แกคณะผูบริหาร พนักงาน 
พนักงานจางฯ ลูกจาง และผูมารวม
งานทําบุญอาคารสํานักงานแหง
ใหมของเทศบาลตําบลทาอุเทน

ทําบุญเพื่อเสริมสิริ
มงคลแกคณะผูบริหาร 
พนักงาน พนักงานจางฯ
 ลูกจาง และผูมารวม
งาน

100,000 100,000 100,000 - - ผูรวมงานรอยละ
 60

ทําบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก
คณะผูบริหาร พนักงาน 
พนักงานจางฯ ลูกจาง และ
ผูมารวมงาน

สํานักปลัด

39 โครงการอบรมเทศบัญญัติ
ตาง ๆ ที่อยูในการ
ควบคุมดูแลของเทศบาล

เพื่อใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเทศบัญญัติมากขึ้น

ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ
,ขาราชการ พนักงานจาง

- 50,000 50,000 50,000 - จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเทศบัญญัติมากขึ้น

สํานักปลัด

40 โครงการปรับปรุงตกแตง

ภายในหองประชุมสภา
เทศบาล

เพื่อปรับปรุง และตกแตงภายใน

หองประชุม

ปรับปรุงตกแตงภายใน

หองใหมีความ
เหมาะสมสําหรับใชใน

งานประชม

499,000 499,000 - - - รอยละของผูเขา

ประชุม

มีภูมิทัศนภายในที่สวยงาม สํานักปลัด/

กองชาง

41 โครงการปรับปรุงตกแตง
ภายในหองประชุมใหญ

เพื่อปรับปรุงและตกแตงภายใน
หองประชุม

ปรับปรุงตกแตงภายใน
หองใหมีความ

เหมาะสมสําหรับใชใน

งานประชม

500,000 500,000 - - - รอยละของผูเขา
ประชุม

มีภูมิทัศนภายในสวยงาม สํานักปลัด/
กองชาง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

42 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

เพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

5  กอง ขาราชการและพนักงาน
รวมทั้งลูกจาง มีการทํางาน
ดวยความโปรงใสละเวน
การการทุจริต

ทุกสวน
ราชการ

43 โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตร/ีสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอมเปนไป
ตามกฏหมาย

ดําเนินการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซอม
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาฯตามที่
กฏหมายกําหนด

- 200,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ประชากรที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งในเขต
เทศบาล

มีการดําเนินการ เลือกตั้ง
เปนไป ดวยความเรียบรอย
และปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอกฎหมาย

 สํานักปลัด

44 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

เพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

- - - - - 5  กอง ขาราชการและพนักงาน
รวมทั้งลูกจาง มีการทํางาน
ดวยความโปรงใสละเวน

การการทุจริต

ทุกสวน
ราชการ

45 โครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตร/ีสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ

เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอมเปนไป
ตามกฏหมาย

ดําเนินการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซอม

นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาฯตามที่

กฏหมายกําหนด

- 200,000 300,000 300,000 - จํานวน

ประชากรที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งในเขต

เทศบาล

มีการดําเนินการ เลือกตั้ง
เปนไป ดวยความเรียบรอย

และ ปฏิบัติตามระเบียบ
และขอกฎหมาย

 สํานัก
ปลัดเทศบาล
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

46 โครงการอบรมวิทยากร 
(ครู ก) ธนาคารน้ําใตดิน

เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในระบบ
ธนาคารน้ําใตดิน

แกนนําและพนักงาน
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 - แกนนําและ

พนักงานเทศบาล

จํานวน 100 คน

แกนนําและพนักงานมี
ความรูความเขาใจเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

47 โครงการจางเหมาจัด

ตกแตงสวนบริเวณอาคาร
สํานักงานใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความ

สวยงาม

คาจางเหมาจัดตกแตง

สวน

- 130,000 - - - 1 งาน มีภูมิทัศนสวยงามสราง

ความประทับใจแกผูมาเยีอน

 สํานัก

ปลัดเทศบาล

48 โครงการปรับภูมิทัศน

บริเวณสํานักงานโดยงาน
จัดซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ

ไมชนิดตางๆ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความ

สวยงาม

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

พันธไมชนิดตาง ๆ

- 300,000 - - - 1 งาน มีภูมิทัศนสวยงามสราง

ความประทับ  ใจแกผูมา
เยีอน

 สํานัก

ปลัดเทศบาล

49 โครงการจัดซื้อพระบรม

ฉายาลักษณ ร.10 พรอม
ตราสัญญาลักษณ ปาย

พานพุมเงิน พุมทอง 

พรอมติดตั้ง

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความจงรักภักดี และเปนการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ ถวายพระพร 
จัดซุมเปนตน

- 116,700 - - - จํานวนซุม ประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความจงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย

 สํานัก

ปลัดเทศบาล

50 โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพ คุณธรรม
และจริยธรรมของเทศบาล

เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานตางๆ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน และพนักงาน

จาง

- 300,000 - - - 1 กิจกรรม บุคลากรมีคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงานตางฯ

สํานัก

ปลัดเทศบาล

51 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ตกแตงหองประชุมเล็ก

เพื่อใชปรับปรุงตกแตงภายในหอง

ประชุม

มีโตะทํางานที่นั่งโครง

เคราไมปดผิวดวยลามิ

เนตเกรดเอ

- 489,000 - - - โตะทํางาน 12 

ตัว

ปรับปรุงตกแตงภายในให

เหมาะสม

สํานัก

ปลัดเทศบาล
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

52 โครงการติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
เทศบาล

ติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติ
แบบไรสาย

- 16,000,000 - - - จํานวน 1 แหง ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารทั่วถึงและครอบคลุม

กองชาง

53 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น 
บุคลากรขององคกรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย
 นําไปสูการปฏิบัติที่ดีตอประชาชน

คณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จางของเทศบาลตําบล
ทาอุเทน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล  
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบล

ทาอุเทน

ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร
ขององคกรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย นําไปสู
การปฏิบัติที่ดีตอประชาชน

ฝาย
อํานวยการ
สํานักปลัด

54 โครงการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น 
บุคลากรขององคกร เกิดความ
ตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่ใหมีมาตรฐาน โปรงใส 

ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน

คณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จาง

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูบริหาร 
บุคลากรมี
ความรูความ

เขาใจในหลักธรร

มาภิบาล
คุณธรรม

จริยธรรม

ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร
ขององคกร มีความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนาที่ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และเกิด

ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน

สุขของประชาชน

สํานักปลัด
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

55 โครงการมาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน”

เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความ
ประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึด
หลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จาง

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ประมวล
จริยธรรมของ
องคกร ไมนอย
กวารอยละ 90

ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง ฝาย
บริหาร ฝายสภาทองถิ่น 
และฝายพนักงาน
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางไดรับการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจบัน

งานการ
เจาหนาที่  

ฝาย
อํานวยการ 

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

56 โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแก
บุคลากรเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

คณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงาน
จาง

- 10,000 10,000 10,000 10,000 คูมือเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเพื่อ

ปองกันการมี

ผลประโยชนทับซอน

รายงานผลและขอเสนอแนะ

ในการปองกันผลประโยชน
ทับซอน เผยแพรตอ
สาธารณชน

ฝายปกครอง
  สํานัก

ปลัดเทศบาล

57 โครงการสรางจิตสํานึก

และความตระหนักในการ

ตอตานการทุจริต

เพื่อเสริมสรางคานิยมในการ

ตอตานการทุจริต การมีสวนรวมใน

การเฝาระวังการทุจริตใหแก

ประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง

คานิยมการตอตานการ

ทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ

ฝายปกครอง

  สํานัก

ปลัดเทศบาล

58 โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู

 ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  

พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน

ในชุมชน ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2562

เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และสามารถแยกแยะประโยชน

สวนตนและประโยชนสวนรวมได

ประชาชนในพื้นที่  

จํานวน  ๗  หมูบาน  
๑๑  ชุมชน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นที่  จํานวน ๗

 หมูบาน  ๑๑  
ชุมชน

ประชาชนเกิดความตระหนัก

และมีสวนรวมในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ เขารวม

กลุมอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

59 โครงการสงเสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงให
ประชาชนนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได

ประชาชน และเยาวชน
ในชุมชน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน และ
เยาวชนในชุมชน

ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําความรูที่ไดไป
ปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม

60 โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมอาชีพเพิ่มรายไดให
ประชาชนในชุมชน

ประชาชนและผูที่มี
ความสนใจในการสราง
อาชีพ

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการเกิดการ
เรียนรูและเขาใจ
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
เพาะเห็ดและสามารถสราง
รายไดใหตนเอง

งานพัฒนา  
 ชุมชน      

 กอง
การศึกษา

61 โครงการคุณธรรมสาน

สายใยครอบครัว

เพื่อปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรม

คุณธรรม  โดยเฉพาะการสราง

จิตสํานึกความซื่อสัตยใหแกเด็กและ

เยาวชน

เด็กและเยาวชนและ

ผูปกครอง

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม

โครงการมีความ

ตระหนักในการ

ดํารงตนตาม
หลักคุณธรรม 

ความซื่อสัตย 
สุจริต

ผูเขารวมโครงการมีความ

ตระหนักถึงบทบาทหนาที่

ของตนเองและพรอมมีสวน

รวมในการสรางสังคมที่ดี

กอง

การศึกษา
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

62 โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไป
ไมโกง”)

เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต

เด็กและเยาวชนในชุมชน - ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

เด็กและเยาวชน
ในชุมชน

เด็กและเยาวชนไดรับการ
ปลูกฝงใหเปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย สุจริตมีภูมิคุมกัน
ทางสังคม ไมยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตและการ

โกงทกรปแบบ

กอง
การศึกษา

63 โครงการกิจกรรมสงเสริม
สภาเด็กเยาวชนตอตาน

การทุจริต

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
ความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ
เพื่อสวนรวม

เด็กและเยาวชน - 10,000 10,000 10,000 10,000 สภาเด็กและ
เยาวชนเขารวม

โครงการไมนอย
กวา รอยละ 80

มีความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริตและ
เสียสละเพื่อสวนรวมเกิด

การขยายผลไปสูกลุมเด็ก

และเยาวชนในชุมชนตอไป

กอง
การศึกษา

64 โครงการเยาวชนสัมพันธ 

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี

จิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ 

และรูจักแบงปน

เด็กและเยาวชนในชุมชน - 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน

กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

เด็กและเยาวชนเกิด

จิตสํานึกสาธารณะรูจัก

เสียสละ และรูจักแบงปน

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

65 มาตรการแสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการ

ทุจริตของผูบริหารเทศบาล

ตําบลทาอุเทน ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต

เพื่อประชาสัมพันธการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ของเทศบาลตําบลทาอุเทน   สูการ
รับรูของสาธารณชน

แผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของเทศบาล

ตําบลทาอุเทน

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ

ปองกันการ

ทุจริตของ
องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

ผูบริหารไดแสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตอยางเห็นเปน
รูปธรรม

งานนิติการ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

66 มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)

เพื่อกําหนดมาตรการแนวทาง
ปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขั้น
เงินเดือนการเลื่อนตําแหนง  และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม

มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มาตรการการ
สรางความ
โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

บุคลากรมีความพึงพอใจตอ
ระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมนอยกวา
 80%

งานการ
เจาหนาที่   

ฝาย
อํานวยการ

67 โครงการมาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของ 
ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ

เพื่อเปนการลดขั้น

ตอนการใหบริการประชาชนให
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปน
ธรรมตอบสนองความตองการของ
ประชาชน

จัดทําคําสั่งมอบหมาย

งานของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนา
สวนราชการ

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

คําสั่งมอบหมาย

งานใหผูที่
เกี่ยวของปฏิบัติ
ราชการแทน 
จํานวนไมนอย

กวา 4 ฉบับ

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดี

งานการ

เจาหนาที่   
ฝาย

อํานวยการ

68 โครงการมาตรการสราง

ความโปรงใสในการใช

จายเงินงบประมาณ

เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนใหกับ

ตนเอง และพวกพอง

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

การเงิน งบประมาณ 

การจัดหาพัสดุ

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

มีมาตรการ

ปองกันและ

กํากับติดตามการ

ใชจาย
งบประมาณที่ไม

สมควร

กลไกหรือชองทางให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ

จัดจางขององคกรผานชอง
ทางการประชาสัมพันธของ

องคกร

กองคลัง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

69 โครงการกิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวน 
การจัดซื้อจัดจาง”

เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณ
ที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และเกี่ยวของในงาน
การเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง 
ปญหาอุปสรรค
ในกระบวนการ
ดําเนินงานในแต
ละปงบประมาณ

มีฐานขอมูลใหผูบริหารใช
ในการพัฒนาแผนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
เพื่อปองกันการใชจาย
งบประมาณที่ผิด
วัตถุประสงค ไมมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

70 โครงการกิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจาง
รายโครงการ

เผยแพรขอมูลการ
จัดซื้อ – จัดจาง ตาม

แผนงาน/โครงการ

ตางๆทางเว็บไซต

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ชองทางการ

เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง

ไมนอยกวา  3  

ชองทาง

มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นครบทุกโครงการ

กองคลัง

71 โครงการกิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ

เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนตอคุณภาพการ

ใหบริการ  และนําผลมาปรับปรุงใน
การใหบริการ

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย 

ดําเนินการปฏิบัติงาน

บริการสาธารณะ อยาง
ยุติธรรม เสมอภาคและ

ไมเลือกปฏิบัติ

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ของตอคุณภาพ
การใหบริการ 

รอยละ 80

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต

ละภารกิจ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอ

สาธารณชน

ทุกสวน

ราชการ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

72 โครงการมาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”

เพื่อนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมีระบบที่โปรงใส 
ตรวจสอบได และเกิดประโยชนตอ
ประชาชน

ประชาชนผูใชบริการมี
ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ 
รอยละ 80

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ
รอยละ 80

มีการนําเทคโนโลยีมา

พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบ

ที่โปรงใส ตรวจสอบได และเกิด

ประโยชนตอประชาชน

ทุกสวน
ราชการ

73 โครงการมาตรฐานการ
ยกระดับการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

เพื่อจัดทํามาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การใชดุลยพินิจและใช

อํานาจหนาที่ของบุคลากร

ในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีและ
มาตรฐานที่ใชใน
การใหบริการ

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น

ทุกสวน
ราชการ

74 โครงการมาตรการการ

มอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต
 สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน

การปฏิบัติราชการ

เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่

ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุ
แหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในตําแหนงหนาที่ราชการ

คณะผูบริหาร  

ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล  หรือ

หัวหนาสวนราชการใน

เทศบาลตําบลทาอุเทน

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

มีการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่ง 

อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทน

ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในการใหบริการจาก
หนวยงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกสวน

ราชการ

75 โครงการยกยองเชิดชู

เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
มีความซื่อสัตย สุจริต มี

คุณธรรม

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย

สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม

ประชาชน หนวยงาน 

องคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน

หนวยงาน/

บุคคลที่ไดรับ
การยกยองเชิดชู
เกียรติ

ประชาชน หนวยงาน องคกรใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 

และเห็นคุณคาของการ

ประพฤติปฏิบัติตนดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและ

จริยธรรม

กอง

การศึกษา
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

76 โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทํา
คุณประโยชน และมีสวนรวมใน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ประชาชน หนวยงาน  
องคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลทาอุเทน

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน 

หนวยงาน องคกร

ในเขตเทศบาล

ตําบลทาอุเทน

การยกยองและเชิดชูเกียรติ
แกบุคคลหนวยงาน องคกร
ดีเดนผูทําคุณประโยชน จิต
สาธารณะหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาล

กอง
การศึกษา

77 โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให
เปนตัวอยาง

ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนบุคคลที่

ดํารงตนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ

ขยายผลองคความรูหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหประชาชนในชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน       

กอง

การศึกษา

78 โครงการมาตรการ 

“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี

บุคลากรในเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ขอตกลงระหวาง

บุคลากรในองคกร

ในการปฏิบัติ

ราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ตาม

แนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี

 ยึดมั่นในประมวล

จริยธรรมขององคกร

ลดขอรองเรียนของบุคลากร
ในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการ

ทุจริต

ทุกสวน

ราชการ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

79 โครงการมาตรการ “ให
ความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ ควบคุม
 ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปน
อยางมีประสิทธิภาพ

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจาก

หนวยงานภาครัฐ 

และองคกรอิสระ

ใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากหนวยงานภาครัฐ และ
องคกรอิสระ

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน

80 โครงการมาตรการ 

“แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียน
ตางๆ

มีการมอบหมายแตงตั้ง

เจาหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ปฏิบัติตามขั้นตอน

การปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับ

กฎหมาย ระเบียบ

และหลักเกณฑที่

เกี่ยวของอยาง

ถูกตอง

เจาหนาที่รับผิดชอบ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนมีคูมือดําเนินการ

เรื่องรองเรียนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

งานนิติการ

ฝายปกครอง

81 มาตรการกํากับการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากร

ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อมีกระบวนการกํากับการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

กลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส

มาตรการกํากับการ

ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

ไมใช

งบประมาณ

มีกระบวนการ

กํากับการ

ดําเนินการของ

เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

กลาวหาอยางเปน

ระบบ โปรงใส

ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน

การปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพิ่มมากขึ้น

งานนิติการ
ฝายปกครอง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

82 โครงการมาตรการ 
“ปรับปรุงและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน

การปรับปรุงและ
พัฒนาขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีขอมูลที่
ครบถวนถูกตองเปน

ปจจบัน

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนชอง
ทางการ
ประชาสัมพันธ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใชบริการ

งาน
วิเคราะหฯ 

 ฝาย
อํานวยการ 

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

83 โครงการมาตรการกํากับ
ติดตามการเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอ

กฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่

ใหบริการอยางชัดเจน

กํากับติดตามการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานที่

เกี่ยวของใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนด

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีการเผยแพร
ขอมูลการ
ใหบริการตางๆ 

กฎเกณฑ ขอ

กฎหมาย 
ขอบังคับ และ
สถานที่

ใหบริการอยาง

ชัดเจน

สงเสริมบทบาทและการมี
สวนรวมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการบริหาร

ราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

งาน
วิเคราะหฯ 

 ฝาย

อํานวยการ 

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

84 โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบปญหาและความ

ตองการที่แทจริงของประชาชน

จัดใหมีประชุมเวที

ประชาคมในชุมชน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดเวที

ประชาคม

ไดรับทราบปญหาและความ

ตองการที่แทจริงของ

ประชาชนในแตละชุมชน

งาน

วิเคราะหฯ 

 ฝาย
อํานวยการ 

 สํานัก
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

85 โครงการมาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนของเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

 เพื่อกํากับติดตามการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนไดอยางเหมาะสม

กํากับติดตามใหมีการ
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการ
แกไขปญหา ชอง
ทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีศูนยหรือหนวย
รับเรื่องราว
รองเรียน/รอง
ทุกข

มีการแจงผลการดําเนินการ
หรือความกาวหนา ผลเรื่อง
รองเรียน ใหผูรองเรียน
ทราบรวมทั้งมีชองทางใน
การติดตามเรื่องรองเรียนให
ผูรองเรียนสามารถติดตาม
ผลไดดวยตนเอง

งานนิติการ
ฝายปกครอง

86 โครงการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนใน
การบริหารกิจการของ

เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

ในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของตน

สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการ
บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

- 10,000 10,000 10,000 10,000 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมี
การแตงตั้งภาค

ประชาชนรวม

เปนกรรมการ
จัดทํา
แผนพัฒนา

ทองถิ่น

มีการจัดเวทีใหประชาชนมี

สวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

งาน

วิเคราะหฯ 
ฝาย

อํานวยการ 

 สํานัก
ปลัดเทศบาล

87 โครงการกิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได

ประชาชนมีสวนรวมใน

การบริหารกิจการของ

เทศบาลตําบลทาอุเทน

- 5,000 5,000 5,000 5,000 มีแตงตั้งภาค

ประชาชนรวม
เปน

คณะกรรมการ
ติดตาม

ประเมินผล

แผนพัฒนา

ประชาชนไดมีสวนรวมใน

การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และรวม

ปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น

งาน

วิเคราะหฯ 

ฝาย
อํานวยการ 

 สํานัก

ปลัดเทศบาล
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

88 โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป

เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดีและความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต

บุคลากรในเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

มีแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

บุคลากรมีความเขาใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ อยาง
เครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของงาน

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

89 โครงการกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการ
เงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได

การควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ระดับความพึง
พอใจของผูที่
เกี่ยวของในการ
จัดทํารายงาน
การประเมินผล

การควบคุม

ภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก)

การเผยแพรรายงานการ
ควบคุมภายในให
สาธารณชนไดทราบ

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

90 โครงการมาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวม  

ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม

ประชาชนมีสวนรวม 

การตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงาน

บุคคล

- ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ

 ดูแลการ

บริหารงาน
บุคคลสอบ กํากับ
 ดูแลการ

บริหารงานบุคคล

มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน

งานการ
เจาหนาที่

ฝาย

อํานวยการ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

91 โครงการกิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จายเงินของ
เทศบาลตําบลทาอุเทน

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบกํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบ  กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
และไดรับทราบ
ขอมูลการ
ดําเนินการ
โครงการ

มีเผยแพรขอมูลการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง รายรับ – รายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอสาธารณชนและมี
ชองทางการใหขอมูล
ดังกลาวแกผูรองขอ

กองคลัง

92 โครงการกิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมใน

การตรวจสอบ กํากับ 

ดูแลการจัดซื้อจัดจาง

เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับ

การพัสดุใหแกประชาชน

เผยแพรขอมูลการ

ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางทุกขั้นตอนตอ
สาธารณชน

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบใน

กระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง

ไมเกิดปญหาการทุจริตการ

จัดซื้อจัดจางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

กองคลัง

93 โครงการสงเสริมความรู
ดานกฎ ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

สําหรับผูบริหารและ 
สมาชิกสภาทองถิ่น

เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

ผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทาอุ

เทน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดอบรม

ความรูดาน
กฎหมายและ
ระเบียบที่

เกี่ยวของสําหรับ

ผูบริหารและ
สมาชิกสภา

ทองถิ่น

ผูบริหาร และสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 มีองคความรูดานกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อ

เปนแนวทางการปฏิบัติ

หนาที่และบริหารราชการ

งานกิจการ
สภา  ฝาย

อํานวยการ
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

94 โครงการกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น

เพื่อสรางความรูความเขาใจที่
เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 สามารถนําองค
ความรูที่ไดไป
ปรับใชในการ
ตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารดวย
ความเปนธรรม 

ตรงไปตรงมา

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทาอุเทน มีความรูความ
เขาใจ บทบาทและอํานาจ
หนาที่ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย

งานกิจการ 
 สภา ฝาย
อํานวยการ

95 โครงการกิจกรรมสงเสริม

ชุมชนเฝาระวังการทุจริต

เพื่อสงเสริมองคความรูในการ

ตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน

ประชาชนในชุมชน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ชุมชนเฝาระวัง

การทุจริตเกิดขึ้น

มีการเผยแพรองคความรู

เกี่ยวกับตอตานการทุจริตให

ภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน 

อยางนอย 3 แหง

งานนิติการ 

 ฝายปกครอง

96 โครงการกิจกรรมบูรณา

การทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความ

รวมมือกับทุกภาคสวนในการ

ตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาค

ประชาชน ในเขต อปท.

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ

สงเสริม 
สนับสนุนและ

สรางคานิยมใน

การตอตานทุจริต

เกิดเครือขายและความ

รวมมือกับทุกภาคสวนใน
การตอตานการทุจริต

งานนิติการ 
 ฝายปกครอง
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๗. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

    7.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลทาอุเทน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๕. การปรับสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด KPI

แบบ ผ. 02 

97 โครงการซอมแซมเครื่อง
เสียงไรสายของเทศบาล
ตําบลทาอุเทน

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
ไดรับขาวสารอยางชัดเจนและทั่วถึง

ซอมแซมเครื่องเสียงไร
สายพรอมยายจุดติดตั้ง

- 450,000 - - - จํานวน 12 จุด ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว  และ
ทั่วถึง

กองชาง

98 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมสวนเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อใหเรียบรอยสวยงามและสมพระ

เกียรติ

-ปรับปรุงถนนทางเดิน

รอบสวนเฉลิมพระ
เกียรติ  -ปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายใน

- 500,000 - - - 1 โครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติเรียบรอยสวยงามสม
พระเกียรติ

กองชาง

99 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมซุมเฉลิมพระ

เกียรติ บริเวณสวนเฉลิม

พระเกียรต(ิภายใต
โครงการสวนหยอม/
สวนสาธารณะใหแกชุมชน)

เพื่อใหสวยงามและสมพระเกียรติ ปรับปรุงซุมเฉลิมพระ

เกียรติที่ชํารุด

- 80,000 - - - ปรับปรุงซุม 1 

แหง

ซุมเฉลิมพระเกียรติมีความ

สวยงามและสมพระเกียรติ

กองชาง

100 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิม

พระเกียรติ

เพื่อใหสวยงามและสมพระเกียรติ ตกแตงพื้นผิวเดิมทาสี

ใหมติดตราสัญลักษณ

พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ตกแตงบัวคิ้ว

- 218,000 - - - จํานวนซุม มีซุมเฉลิมพระเกียรติ

สวยงามและสมพระเกียรติ

กองชาง

8,777,800 26,386,500 6,903,800 6,803,800 6,346,600
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