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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

                                                   

1. สภาพทั่วไป 

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาล 

เท ศบ าล เมื อ งพิ บู ลมั งส าห าร เป็ น เท ศบาลขนาดกลาง ตั้ งอยู่ ใน ถนน พิ บู ล   
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ทางรถไฟระยะทางประมาณ  575  กิโลเมตร และทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 647 
กิโลเมตร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาทางด้านตะวันออกประมาณ 45 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีแนวเขต  ดังนี้ 
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  แหล่ะที่มา : กองช่างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  WB  250863  ตั้งอยู่ริมปากห้วยหวายฝังใต้  
และฝั ่งตะวันตกของแม่น้ ามูล  เลียบฝั ่งตะวันตกแม่น้ ามูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จดเขตที ่  2  
บริเวณพิกัด  WB  267847  ที่ปากห้วยไผ่ฝั่งใต้ริมฝั่งใต้ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ามูลระยะทางประมาณ  2.5  
กิโลเมตร 

ด้านตะวันออก  จากกลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด WB  267847  เลียบห้วยไผ่ฝั่งใต้ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดหลักเขตที่  3  บริเวณพิกัด  WB  260842  ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
217  ฟากตะวันออกระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร 

ด้านใต้  จากหลักที่  3  บริเวณพิกัด  WB260842  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือจดหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  WB  242846  ตรงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  217  ฟากใต้ที่หลัก  
ก.ม.41.300  ระยะทางประมาณ  1.8  กิโลเมตร 

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  WB  242846  เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตัดผ่านถนนสาธารณะไปบ้านปากโดมจดหลักเขตที ่  5  บริเวณพิกัด  WB  
243861  ริมฝั่งห้วยหวาย  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร 

จากหลั กเขตที่   5  บริ เวณ พิ กั ด  WB  243861  เลี ยบห้ วยหวายฝั่ งใต้ ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนน  รพช.อบ.3078  จนบรรจบกับหลักเขตท่ี1  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร 
แหล่งข้อมูล  : กองช่างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

1.2   สภาพภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบสูงตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 

227 ฟุต ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่สูง ๆ ต่ า ๆ ไม่ราบเรียบ เวลาฝนตกน้ าฝนจะระบายลงสู่แม่น้ ามูล
โดยตรง ทิศตะวันออกของเทศบาลจะมีแก่งหินขวางกั้นแม่น้ ามูลอยู่ช่วงหนึ่งเรียกว่า “แก่งสะพือ” ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ในฤดูแล้งน้ าลด
จะมองเห็นแก่งหินที่สวยงาม ส่วนในช่วงฤดูฝนน้ าหลากชาวอ าเภอพิบูลมังสาหารจะใช้เป็นแหล่งหาปลาเพ่ือยัง
ชีพ แก่งสะพือมีสัญลักษณ์ที่ส าคัญ  คือพระปรมาภิไธย  ซึ่งเป็นแผ่นหินที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสอ าเภอพิบูลมังสาหารเมื่อปี พ.ศ. 2498 และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้
เป็นสัญลักษณ์ 

1.3  สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั ่ว ไปในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นระบบ  
TropicalSawana “AW” ตามระบบการจ าแนกภูมิอากาศแบบ Koppen กล่าวคือ  มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อน
จัดในฤดูร้อน และเย็นจัดในฤดูนาว โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่น าความหนาว
เย็นและแห้งแล้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่น าความชุ่มชื้นและฝนตกชุกทั่วไปจากลักษณะดังกล่าวสามารถ
จ าแนกได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้  
  1.  ฤดูร้อน  อากาศจะเริ่มอบอ้าวในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายน 
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  2.  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน  โดยในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมี
พายุดีเปรสชั่น ซึ่งในบางปีจะเกิดภาวะน้ าท่วม  
  3.  ฤดูหนาว  เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศท าให้ได้รับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจังหวัดอ่ืน โดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม  และจะสิ้นสุดฤดู
ประมาณปลายเดือนมกราคม 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครองเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 ชุมชน ดังนี้ 

 

 

 

2.2 เขตการเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แบ่งเป็น 3 เขตเลือก ดังนี้ 

เขต  1 ชุมชนคุ้มวัดหลวง , ชมุชนคุ้มวัดสระแก้ว 

เขต 2 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ , ชุมชนคุ้มวัดกลาง , ชุมชนภูหลวง 

เขต 3 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก , ชุมชนวัดภูเขาแก้ว 

2.3  การบริหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

1) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 18 คน 

2) ฝ่ายบริหารประกอบด้วย 

 นายกเทศมนตรี 

 รองนายกเทศมนตรี จ านวน 3 คน 

 เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 

 ที่ปรึกนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน 

1.วัดโพธิ์ตาก 1 

2.วัดโพธิ์ตาก 2 

3.วัดโพธิ์ตาก 3 

4.วัดโพธิ์ตาก 4 

5.วัดสวนสวรรค์ 1 

6.วัดสวนสวรรค์ 2 

7.วัดกลาง 1 

8.วัดกลาง 2 

9.วัดกลาง 3 

10.วัดหลวง 1 

11.วัดหลวง 2 

12.วัดหลวง 3 

13.วัดสระแก้ว 1 

14.วัดสระแก้ว 2 

15.วัดภูเขาแก้ว 1 

16.วัดภูเขาแก้ว 2 

17.ภูหลวง 
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 การแบ่งส่วนราชการ แบ่งเป็น 6 หน่วยงานคือ กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง 
ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
สถานธนานุบาล ๑ แห่ง โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจ า คือปลัดเทศบาล 

3.ประชากร 

3.1 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารรวมทั้งสิ้น  10,697 คน   มีจ านวน
ครัวเรือน 4,376  ครัวเรือน     

                        ตารางแสดงจ านวนบ้านและการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

รายการ จ านวนบ้าน/ประชากร 

จ านวนบ้าน 

จ านวนประชากร 

จ านวนประชากรเกิดใหม่ 

จ านวนประชากรตาย 

จ านวนประชากรย้ายเข้า 

จ านวนประชากรย้ายออก 

4,376 

10,697 

1,871 

94 

616 

2,449 

 
               แหล่งข้อมูล  : งานทะเบียนและบัตร  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร   ณ ต.ค.59   

3.2 ความหนาแน่นของประชากร 

ปีพุทธศักราช ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
(คน) 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ความหนาแน่นเฉลี่ย
คน/ตร.กม. 

2557 5,258 5,584 10,842 4,244  1,807 
2558 5,213 5,557 10,770 4,344 1,795 
2559 5,176 5,521 10,697 4,376 1,783 

 
แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนและบัตรเทศบาลพิบูลมังสาหาร ณ 31 พฤศจิกายน 2559 

3.3 จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ  

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

น้อยกว่า 1 ปี - 20ป ี 1,618 1,568 3,186 

21ปี - 40ป ี 1,394 1,416 2,810 

41ปี - 60ป ี 1,354 1,502 2,856 

61 ปีข้ึนไป 803 1,023 1,826 

รวม 5,169 5,509 10,678 
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  4.สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1  แห่ง โรงเรียนสังกัดเขตการศึกษาพ้ืนที่ เขต 3 จ านวน 1 แห่ง  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 2 แห่ง โรงเรียนเอกชน  1แห่ง และการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 

4.1.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  1)  โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านโพธิ์กลาง) 
      

ล าดับ
ที ่ รายการ 

ปีงบประมาณ  (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 อัตรานักเรียน / ครู 1 คน 33 28 28 25 23 

2 
อัตรานักเรียน / ห้องเรียน 
1 ห้อง 41 40 40 38 38 

3 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เฉลี่ยรวม 75 75.36 75.77 75.85 - 

4 จ านวนพนักงานครู 56 65 65 68 74 

5 จ านวนนักเรียน 1,732 1,703 1,777 1,726 1,703 

     แหล่งข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล  1  (บ้านโพธิ์กลาง) (ข้อมูล  ณ  มีนาคม  2559) *รอผลสัมฤทธ์ิมีการศึกษา 59 

2)  โรงเรียนเทศบาล  2พิบูลวิทยาคาร 
      

ล าดับ
ที ่ รายการ 

ปีงบประมาณ  (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 อัตรานักเรียน / ครู 1 คน 25 22 22 25 25 

2 อัตรานักเรียน / ห้องเรียน 1 ห้อง 30 25 25 25 32 

3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยรวม 75 78 87 78 72.48 

4 จ านวนพนักงานครู 30 30 28 23 18 

5 จ านวนนักเรียน 568 418 451 473 458 

    แหล่งข้อมูล : โรงเรียนเทศบาล  2  พิบูลวิทยาคม  (ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์  2559) 
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4.1.2 ระดับการศึกษาแยกตามเพศ ปี 2559 ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

 
 

 
ระดับการศึกษา 

เพศ 

ชาย (คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 52 1.70 60 1.73 112 1.72 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 106 3.46 106 3.06 212 3.25 

ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 123 4.02 120 3.47 243 3.73 

จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4,ป.7,ป.6) 

667 22.1 977 28.23 1654 25.36 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3-,ม.1-3) 

376 12.28 390 11.27 766 11.74 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.4-5-,ม.4-6,ปวช.) 

649 21.20 609 17.60 1258 19.29 

อนุปริญญา หรืเทียบเท่า 345 11.27 293 8.47 638 9.78 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 679 22.18 817 23.61 1496 22.94 

สูงกว่าปริญญาตรี 54 1.76 89 2.57 143 2.19 

รวม 3,061 100.00 3,461 100.00 6,522 100.00 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 2559 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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4.2 การสาธารณสุข 
สถานบริการด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วยโรงพยาบาล

รัฐ 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  1 แห่ง ศูนยส์่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 แห่ง 
คลินิกทันตกรรม 5 แห่ง  สถานพยาบาล  10แห่ง  

1)  สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในปีงบประมาณ  2559 

กิจกรรม 
จ านวนผู้มารับบริการ(คน) 

 
2557 2558 2559 

 1.งานคลินิก    

-ตรวจรักษาโรคผู้ป่วยทั่วไป 828 694 619 

-ฉีดยา 36 21 15 

-ท าแผล 33 22 30 

-ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 828 694 619 

-วางแผนครอบครัว 74 42 38 

2.บริการรถรับ-ส่งโรงพยาบาล    

-รับ-ส่ง รพ.สรรพสิทธิประสงค์  126 46 67 

-รับ-ส่ง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 12 22 19 

-รับ-ส่ง รพ.50  พรรษา 3 12 11 

-รับ-ส่ง รพ.ราชเวช - 14 - 

-รับ-ส่ง คลีนิกไตเทียมศรีวนาลัย - 12 5 

-รับ-ส่ง รพ.พิบูลมังสาหาร 3 1 - 

-รับ-ส่ง รพ.วารินช าราบ 

-คลินิก 

- 

- 

1 

 - 

2 

2 

-รับ-ส่ง รพ. ศรีมหาโพธิ์ 2 2 - - 
         แหล่งข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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2)  สรุปผลบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมก าเนิดสุนัข / แมว  ในชว่งปีงบประมาณ2559 
        หน่วย  :  ตัว 

รายการ 
ปีงบประมาณ  (พ.ศ.) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1.  ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 478 518 648 748 810 602 
2.  ฉีดยาคุมก าเนิดให้กับสุนัข 43 29 - - - 32 
3.  ท าหมันสุนัข 24 12 24 22 19 21 
4.  ฉีดวัคซีนแมว 70 72 149 132 205 115 
5.  ฉีดยาคุมก าเนิดแมว 26 19 - - - 4 
6.  ท าหมันแมว 11 19 16 14 7 8 
7.  ท าหมันกระต่าย       
รวม 652 669 837 952 1,041 722 

แหล่งข้อมูล  : กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  (ข้อมูล  ณ  พฤศจิกายน2559) 

4.3 ความม่ันคง 
ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีสถานีต ารวจภูธรพิบูลมังสาหาร ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2557 – 2559 มี
สถิติการเกิดคดีอาญากรรมและ คดียาเสพติด ดังนี้ 

                                                                                     หน่วย : คด ี

   แหล่งข้อมูล  : สถานีต ารวจภูธรพิบูลมังสาหาร  (ข้อมูล  ณ 30 กันยายน2559) 

   

 

 

 

 

ประเภทคดี 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

1.  อาชญากรรม 945 862 167 

2.  ยาเสพติด 915 1,619 756 
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4.4 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ประเภท ปีงบประมาณ 2559 (คน) ปีงบประมาณ 2560 (คน) 

ผู้สูงอายุ 1,277 1,328 

ผู้พิการ 232 269 

ผู้ป่วยเอดส์ 7 6 

รวม 1,515 1,603 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ ตุลาคม 2559 
 
  5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคม 

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สามารถติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี และอ าเภอใกล้เคียง
โดยทางรถยนต์  ซึ่งมีเส้นทางติดต่อในหลายเส้นทาง ได้แก่ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด  ทางหลวงท้องถิ่น 
และทางหลวงชนบท โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  217  เชื่อมโยงจังหวัดอุบลราชธานีกับอ าเภอพิบูลมังสาหาร โดย
ผ่านอ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอวารินช าราบ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตรถนนลาดยาง 4 ช่องทาง จนถึง
ช่องเม็กติดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางประมาณ 45  
กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2173 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหารกับอ าเภอโขงเจียม  
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย 

3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2222 เชื่อมโยงอ าเภอพิบูลมังสาหาร กับอ าเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานีผ่านต าบลโพธิ์ศรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร   

5.2  การบริการไฟฟ้า 

ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  
โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิบูลมังสาหารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งได้รับ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานีไฟฟ้าย่อยสิรินธร ต าบลคันไร่ อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

5.3  การบริการประปา 

ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ประชาชนได้รับบริการจากบริการของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร เพ่ือการบริโภคอุปโภค  
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5.4  การบริการโทรคมนาคม 

 การบริการโทรศัพท์ 
การให้บริการโทรศัพท์อ าเภอพิบูลมังสาหารอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที  

จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัททีทีแอนด์ที  จ ากัด  (มหาชน) 
 การบริการไปรษณีย์โทรเลข 

ใน เข ต เท ศ บ า ล มี ที่ ท า ก า ร ไป ร ษ ณี ย์ โท ร เล ข 1 แ ห่ ง  ด า เนิ น ก า ร โด ย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.คอร์ปอเรชั่น มหาชน)  

5.5  การจราจร 

การจราจรและถนนภายในเขตเทศบาล ถนนมีล ักษณะแบบโครงข่ายตาราง
สี่เหลี่ยม (GRID NET WORK) ประกอบไปกับระบบในแนวรัศมีแบบ RADAID NET WORK เชื่อมโยงติดต่อ
กับชุมชนอื่นโดยรอบ ถนนที่เป็นสายหลักส าคัญของชุมชน คือ   

ถนนหลวง  ซึ่งเชื่อมกับต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนสายหลักที่
สัญจรไปมาเชื่อมกับสะพานพิบูลมังสาหารไปอ าเภอโขงเจียม อ าเภอตาลสุม และไปอ าเภอสิรินธร ตลอดจน
อ าเภอใกล้เคียง   

ถนนพิบูล และถนนพรหมแสง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของอ าเภอพิบูลมังสาหาร   
ถนนเทศบาล 2 เป็นที่ตั้งของส่วนราชการตั้งอยู่มาก  
 การจราจรโดยทั่วไปถือว่าคล่องตัว แต่ในย่านธุรกิจและถนนสายหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของ

ส่วนราชการและสถานศึกษาจะมีจราจรหนาแน่นในระยะเวลาเร่งด่วน 

   6. ระบบเศรษฐกิจ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายทั้ง สินค้า
อุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตร ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอาทิธุรกิจ
การจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นต้นและนี้ยัง
เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  โลตัสสาขาย่อย รวมทั้งธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ ก็มีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เช่นกนั  ดังจะเห็นได้จากมีศูนย์บริการ/จ าหน่ายรถยนต์เข้ามาเปิดบริการในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้  การท่องเที่ยวก็มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หารให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีความหลากหลายมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มีศาสนสถานที่มีความสวยงาม และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ สวยงาม มีอัตลักษณ์  นักท่องเที่ยวจึง
ให้ความสนใจมาเที่ยวชม อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟในวันออกพรรษา 
ประเพณีสงกรานต์ งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  และงานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์เป็นต้น 
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6.1 ประเภทอาชีพ 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม (คน) ร้อยละ 
ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม-ท านา 

เกษตรกรรม-ท าไร 

เกษตรกรรม-ท าสวน 

เกษตรกรรม-ประมง 

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

รับจ้างทั่วไป 

ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว 

อาชีพอ่ืน (นอกเหนือจากกล่าวแล้ว) 

ก าลังศึกษา 

ไม่มีอาชีพ 

67 

- 

3 

- 

2 

442 

64 

76 

601 

604 

225 

108 

757 

112 

2.19 

- 

0.10 

- 

0.07 

14.44 

2.09 

2.48 

19.63 

19.73 

7.35 

3.35 

24.73 

3.66 

65 

- 

2 

- 

3 

467 

53 

62 

411 

935 

273 

284 

744 

162 

1.88 

- 

0.06 

- 

0.09 

13.49 

1.53 

1.79 

11.88 

27.02 

7.89 

8.21 

21.50 

4.68 

132 

- 

5 

- 

5 

909 

117 

138 

1,012 

1,539 

498 

392 

1,501 

274 

2.02 

- 

0.08 

- 

0.08 

13.94 

1.79 

2.12 

15.52 

23.60 

7.64 

6.01 

23.01 

4.20 

รวม 3,061 100.00 3,461 100.00 6,522 100.00 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานปี 2559 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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6.2 รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 

พ้ืนที่ 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคลรวม

เฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่
ไม่จ าเป็น 

ช าระหน้ี
สิ้น 

หมู่ 1 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 1 
หมู่ 2 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 2 
หมู่6 ชุมชนวัดกลาง 2 
หมู่8 ชุมชนวัดหลวง 1 
หมู่9 ชุมชนวัดหลวง 2 
หมู่10 ชุมชนวัดหลวง 3 
หมู่12 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ 2 
หมู่14 ชุมชนสระแก้ว 2 
หมู่15 ชุมชนภูเขาแกว้ 1 
หมู่17 ชุมชนภหูลวง 

107 
100 
126 
107 
136 
116 
99 
122 
121 
100 

301 
303 
368 
301 
506 
305 
276 
362 
315 
303 

34,131 
63,954 
123,210 
34,131 
215,475 
44,754 
65,015 
36,377 
126,455 
63,954 

243,886 
94,831 
73,992 
243,886 
87,818 
114,075 
80,325 
118,965 
55,851 
94,831 

8,421 
20,784 
31,103 
8,421 
12,210 
26,666 
30,016 
48,228 
11,558 
20,784 

4,766 
19,816 
28,333 
4,766 
9,952 
37,582 
13,621 
37,249 
4,149 
19,816 

291,204 
304,974 
256,639 
291,204 
325,454 
223,077 
188,978 
240,820 
198,012 
199,385 

103,518 
65,804 
87,871 
103,518 
87,474 
84,843 
67,786 
81,160 
76,062 
65,804 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 งานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

6.3 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

พ้ืนที่ 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือน
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคลรวม

เฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่
ไม่จ าเป็น 

ช าระหน้ี
สิ้น 

หมู่ 1 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 1 

หมู่ 2 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 2 

หมู่ 3 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 3 

หมู่ 4 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก 4 

หมู่ 5 ชุมชนวัดกลาง 1 

หมู่6 ชุมชนวัดกลาง 2 

หมู่7ชุดชนวัดกลาง 3 

หมู่8 ชุมชนวัดหลวง 1 

หมู่9 ชุมชนวัดหลวง 2 

หมู่10 ชุมชนวัดหลวง 3 

หมู่11 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ 1 

หมู่12 ชุมชนวัดสวนสวรรค์ 2 

หมู่13 ชุมชนวัดสระแก้ว 1 

    หมู่14 ชุมชนสระแกว้ 2 

หมู่17 ชุมชนภหูลวง 

114 

100 

146 

175 

125 

126 

104 

107 

136 

116 

102 

99 

129 

122 

179 

385 

303 

448 

567 

362 

368 

313 

301 

506 

305 

363 

276 

529 

362 

478 

275,232 

235,497 

233,252 

275,300 

256,303 

338,643 

280,441 

213,754 

343,883 

308,716 

271,739 

259,340 

259,651 

321,163 

276,101 

30,230 

36,141 

29,724 

23,950 

7,931 

23,897 

47,301 

98,907 

23,838 

8,687 

48,298 

31,202 

120,643 

29,752 

40,221 

10,993 

8,418 

22,657 

12,195 

4,280 

6,667 

13,906 

9,309 

14,096 

5,086 

25,268 

11,477 

53,550 

8,338 

19,366 

7,823 

24,918 

13,258 

9,505 

3,120 

3,056 

4,942 

944 

8,897 

11,152 

8,573 

9,054 

26,783 

8,078 

6,313 

32,4280 

304,974 

298,891 

320,951 

271,634 

3,722,622 

346,590 

322,914 

390,714 

333,641 

353,878 

311,072 

460,628 

367,331 

3,422,001 

96,020 

100,651 

97,406 

99,059 

93,796 

127,459 

115,161 

114,790 

105,014 

126,893 

99,437 

111580 

112,,327 

123,797 

128,072 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2559 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

 



๑๓ 
 

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.75   
นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.23 และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.02  ในเขตเทศบาลมีวัดจ านวน   6 แห่ง คือ  วัดโพธิ์ตาก           
วัดสวนสวรรค์ วัดภูเขาแก้ว วัดกลาง วัดหลวง และวัดสระแก้ว มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง คือ ศูนย์คาทอลิกยอร์น แบปติสต์ 
และคริสต์จักรพิบูลมังสาหาร 

ส าหรับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น ได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์
งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานออกพรรษางานบวงสรวงพระบ ารุงราษฏร์  เป็นต้น 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  สภาพดิน 

ดินในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีลักษณะเป็นดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์เฉพาะ
บริเวณลุ่มแม่น้ ามูลจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าพ้ืนที่ อ่ืน ๆ อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยในภูมิภาคอ่ืนๆ แต่เนื่องจากเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้ าไม่ค่อยอยู่ท า
ให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง 

8.2  แหล่งน้ า 
เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  ที่ส าคัญดังนี้ 
1. แม่น้ า  จ านวน 1 สาย คือแม่น้ ามูล มีความยาวแม่น้ าในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ประมาณ  2,455  กิโลเมตร 
2. ล าห้วย  จ านวน5  สาย ได้แก่ ล าห้วยหวาย  ล าห้วยพอก ล าห้วยไผ่ ล าห้วยบุ่งโง้ง  และ

ล าห้วยซัน 

8.3  การก าจัดขยะ 
  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จ านวน 17 ตัน/วันก าจัดขยะด้วยวิธี
ฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งมีพื้นที่29 ไร่ 3งาน ตั้งอยู่บ้าน
สนามชัย  ชุมชนหนองแปน  ถนนสถิตนิมานกาล ซอย 3 ต าบลโพธิ์ไทรอ าเภอพิบูลมังสาหารจังหวัด
อุบลราชธานี   
  ตารางแสดงปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในช่วง  ปีงบประมาณ  2555 - 2558 

ปี (พ.ศ.) ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บ/วัน/ตัน 

2555 13.68 

2556 12.05 

2557 17.80 

2558 16.80 

แหล่งข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

 
                                                                                                                       



๑๔ 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2557-2560) 

 

11..สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ   
                1.1 รายรับ-รายจา่ย  ในชว่งปีงบประมาณ2555 – 2560 มีรายรบั  รายจ่ายดังนี ้

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
2557 131,603,259.41 123,020,659.71 
2558 185,958,656.71 170,234,736.97 
2559 182,181,738.12 178,697,142.29 
2560 36,648,424.14 16,245,239.51 

    แหล่งข้อมูล  : กองคลัง  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร    
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25572. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557--25602560  
  22..11  ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1.การพัฒนาคน และสังคมให้
มีคุณภาพ มีประเพณี
วัฒนธรรมที่ยังยืน 

185 
 

39 
 

16 
 

168 
 

46 
 

19 
 

140 
 

55 
 

28 
 

166 
 

5 2.09 

2.การรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

23 1 0.4 25 3 1 17 2 1 18 0 0 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
เสถียรภาพ 6 0 0 11 5 2 6 1 1 16 0 0 

4.การพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 35 13 5 35 16 7 35 24 12 39 0 0 

รวม 249 53 21 239 70 29 198 82 41 239 5 2.09 

ข้อมูล ณ : 23 พ.ย.2559 
แหล่งข้อมูล : ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ

ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล ในงบประมาณ 2557 -2559 โดยการแจกแบบสอบถามประชาชน 17 
ชุมชน ปรากฏผลความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมเทศบาล 

43 50 8 39 55 5 32 51 17 

2.ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรมที่จะด าเนินการในชุมชน 

40 56 3 39 53 8 22 64 14 

3.ท่านได้รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
อย่างสม่ าเสมอ 

38 57 5 38 56 6 38 81 21 

4.ท่ านมี โอกาสตรวจสอบการ
ด าเนิ นโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล 

24 63 13 35 48 17 27 79 34 

5.ท่านคิดว่าโครงการของเทศบาล
ด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

29 63 9 29 65 6 39 73 25 

6.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลสามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ 

42 55 3 37 59 4 37 75 25 

7.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 

42 55 2 38 55 7 39 77 25 

8 .ท่ าน คิ ด ว่ าป ระช าช น ได้ รั บ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 

37 61 2 46 51 3 41 73 25 

รวม 37 57 6 38 56 7 38 55 7 

แหล่งข้อมูล : ผลการติดตามประเมินผลพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 2557-2560 
  3.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  1) การมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในทุกภาคส่วนยังมีน้อย 
  2) ระบบฐานข้อมูลเมื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคการจัดเก็บและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  3) ระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่สมบูรณ์ 
  4) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  5) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
  6) ภาวะความเสื่อมถอยของคุณธรรม จรยิธรรมในสังคม 
 
  3.2 แนวทางการแก้ไข 
  1) รณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกเพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  2) พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
  3) พัฒนาบุคคลกรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม 
  4) ด าเนินโครงการโดยยึดหลักความส าคัญของปัญหาและความเร่งด่วน 
  5) ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
  6) ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 
 
 
                             ............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคน
ไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

1.ด้านความม่ันคง 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ 
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3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐ์กิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล

ในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ 2558-2561  

วิสัยทัศน์  “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP มีคุณลักษณะเด่นตามสายพันธ์

หอมมะลิและมีมาตรฐานความปลอดภัย 
การท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวและมาตรฐานโลก 
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล ด่านศุลกากรชายแดนมีสิ่งอ านวยความสะดวกและมีระเบียบพิธี

น าเข้าส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานโลก 
พันธกิจ 
1.พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าว

หอมมะลิคุณภาพด ี
2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

การค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงอาเซียน 
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เป้าประสงค์รวม 
1.เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทาง การตลาดทั้ง

ในและต่างประเทศ 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
3.สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที่

ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
3.มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึน้ เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
4.อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป้าหมายรวม4 ปี 

ขยายตัว ร้อยละ 8 
5.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
6.ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 2 เพ่ิมขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี   

ร้อยละ 12  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ฯเพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

เป้าประสงค ์
1.เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP  
2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป

ข้าวหอมมะลิคุณภาพด ี
3.พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าวมะลิคุณภาพดี 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 4 ปี 400 ก.ก. ต่อไร่ 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย รวม 4 ปี ร้อยละ 8 
3.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
2.ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
3.เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
4.สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและย่ังยืน 
เป้าประสงค ์
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.สนับสนุนการพัฒนาบริการและบริการจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
2.อัตราการขยายตัวของรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 13.55 
3.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มพูล

ค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม 
2.เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 
4.เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 12 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายรวม 4 ปี ร้อยละ 20 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม 
2.เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่องมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
4.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
5.พัฒนาด่านการค้าชายแดนให้มีมาตรฐานรองรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
6.พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 



๒๒ 
 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
วิสัยทัศน์ 

 “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” 
ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี มีการศึกษา อาชีพรายได้ บนวิถีพอเพียง มีความมั่นคง ในชีวิต

และทรัพย์สิน มีความแข็งแกร่งทางประเพณีและวัฒนธรรมและสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพ่ึงตนเอง อย่างยั่งยืน 

เมืองน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ด้วยความสุข สะดวกสบาย
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีมีงานท า มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
สังคมสงบสุข 

เป็นประตูการค้า 
และแหล่งท่องเที่ยว 

ช่องการการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบประเทศเพ่ือนบ้านโดยจังหวัด
อุบลราชธานี มีภูมิประเทศที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือบ้านถึง 2 ประเทศ 
คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมโยงกับ
เวียดนามและจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพและความต้องการ
สินค้าจากประเทศไทยสูง รวมทั้งการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

การเกษตรมีศักยภาพ การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดมีประสิทธิภาพ (ability)และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน(Quality)สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เศรษฐกิจของจังหวัด 

 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เป้าประสงค์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 2560 

    2.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชากรที่ได้รับการศึกษาถึงระดับขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย    
ร้อยละ 10 ในปี 2560 
    3.ร้อยละของประชาชนที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป้าหมาย    
ร้อยละ 70 ในปี 2560 
    4.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย ร้อยละ 100 ในปี 
2560 
    5.ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชากรที่เพ่ิมข้ึน เป้าหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2560 
    6.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้น าธรรมาภิบาล เป้าหมาย ร้อยละ 10 ในปี 2560 
 



๒๓ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 
(2) ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
(3) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายร้อยละ 6 ในปี 2560  
(2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเป้าหมายร้อยละ 5 ในปี 2560 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์(Logistics)เพ่ือสนับสนุนการค้าการ

ลงทุนและการท่องเที่ยว 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
(3) พัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน 
(4) ส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์ที ่1ข้าวหอมมะลิและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมายจ านวน 420 กิโลกรัมต่อไร่ในป ี

2560  
(2) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจ านวนแปลง/ฟาร์มที่

ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯเป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560  
(3) จ านวนผลผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมายจ านวน 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 

2560  
(4) จ านวนผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก./ไร่) เป้าหมายจ านวน 280 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2560 
เป้าประสงค์ที ่2 ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการบริหารให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ตัวช้ีวัด 
(5) จ านวนพื้นที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนเป้าหมายจานวน 20,000 ไร่ในปี 2560  
เป้าประสงค์ที ่3 เกษตรกร/ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
(6) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่มีการพัฒนาการเกษตรตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายร้อยละ 85 ในปี 2560 
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เป้าประสงค์ที ่4 ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ตัวช้ีวัด 
(7) มูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับการแปรสภาพ/แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระดับกลุ่มเกษตรกร/

สหกรณ/์วิสาหกิจ/ชุมชนเป้าหมาย 560 ล้านบาทในปี 2560 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพและได้มาตรฐาน 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
(3) พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้า 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) พัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
(6) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
ตัวช้ีวัด 
(1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560  
(2) ร้อยละของอปท./ภาคราชการ/องค์กรภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2560  
(3) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดได้เป้าหมายร้อยละ 70 ในปี 2560  
(4) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้เป้าหมายร้อยละ 30 ในปี 

2560  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม 
(3) บริหารจัดการด้านพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
เป้าประสงค์ พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยคนหมู่บ้านและชุมชนมี

ภูมิคุ้มกันและความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความม่ันคงทุกรูปแบบบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
องค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนหมู่บ้านและชุมชนชายแดนที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งเป้าหมาย 

308 หมู่บ้านในปี 2560  
(2) ร้อยละของหมู่บ้านและชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาศักยภาพคนชุมชนและพ้ืนที่เพ่ือความมั่นคง 
(2) ผนึกกาลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
(3) พัฒนาความร่วมมือเพ่ือเสริมความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงานไม่ต่ ากว่า 85 ต่อปี 
2.ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองและดาเนินการภายในขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของจังหวัดเป้าหมายร้อยละ 100 ในปี 2560  
เป้าประสงค์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
(1) ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเป้าหมายร้อยละ 35 ในปี 2560  
(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว  

การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มารฐานบริการประชาชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันการดูแลและการรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย 
7. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
9. ส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
10. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
11. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
13. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
14. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
15. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาขน 
2. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
3. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและ

สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
4. ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
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5. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ 
6. ประชาชนมีความรู้ปรัชญาอุดมการณ์สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
7. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน 
9. ระบบการท างานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น 
11. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
12. อุตสาหกรรมขนาดเล็กกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้การผลิตการบริหาร 

การตลาด) ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
13. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักในการเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 
14. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะผู้รับผิดชอบและการใช้สอยร่วมกันของประชาชน 
15. มีการจัดระบบการเรียนรู้เผยแพร่สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
แนวทางท่ี 4 ขยายเขตบริการไฟฟ้าประปารองรับการขยายตัวของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบระบายน้ าที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการป้องกันดูแลและรักษาสุขภาพแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่และกฎหมายแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการท างานภาครัฐโดยภาคประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว 
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แนวทางท่ี 3 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม 
แนวทางท่ี 4 สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ดินและน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการก าจัดขยะและน้ าเสียให้ถูกสุขลักษณะ 

      โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ 
แนวทางท่ี 4 จัดให้มีระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ยึดมั่นธรรมมาภิบาล” 
ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2.ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

   1)เป้าประสงค์ 
   1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
   2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   3. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4. ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
 
 
 



๒๘ 
 
   2)ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
  

 •  ส่งเสริมได้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
                                  ตัวชี้วัด   

                   1. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารปลอดภัยถูกสุขลักษณะปลอดภัย และ ได้     
มาตรฐาน 

               2. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 
•  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

                 ตัวชี้วัด  
                 1. สัดส่วนนักเรียนในสังกัดเทศบาลมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่าน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
                  2. เด็กอายุ 6-14 ปี ในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

•  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด  
1. มีการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างน้อย 3     

โครงการต่อป ี
•   ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
ตัวชี้วัด  
1. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของครัวเรือนในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
3) กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง 
5. ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการพึ่งพาตนเอง 
6. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   1) เป้าประสงค์ 
   1 รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
   •  รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ตัวช้ีวัด 

1)  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
2)  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่าง น้อย 2 โครงการทุกปี 
   • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสังคมแวดล้อม 
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   ตัวช้ีวัด  

1)  ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม 

   3) กลยุทธ์ 
 1. อนุรักษฟ้ื์นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

   1) เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาองค์กรให้ส่งเสริมการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
   2) ค่าเป้าหมาย และ ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด  

1) ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
   2) โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 2 โครงการด าเนินทุกปี 

3) ประชาชนมีความพึงพอใจในผลการด าเนินโครงการของเทศบาลในภาพรวมอย่าง
น้อยร้อยละ 60 

          3) กลยุทธ์ 
1.พัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม      
ทุกภาคส่วน 
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2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสี่ปี.พ.ศ.2561-2564 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

การสร้างการเตบิโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบับที่ 12 

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

 

สร้างความเป็น
ธรรมลดและ
ความเหลือ่มล้ า
ในสังคม 

 

สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

การเตบิโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาสู่ความ
มั่นคงและยัง่ยืน 

 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกัน
การทจุริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมภิบาล
ในสังคมไทย 

 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่า
ข้าวหอมมะลิสู่
ความต้องการ
ของตลาด 

 

พัฒนาคุณภาพ
การท่องเท่ียวให้
ได้ระดับมาตรฐาน
และยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพิ่มมูลค่าชายแดนครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

การส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

 

การพัฒนาการ
เกษตรและการ
แปรรูปสินค้า
เกษตร 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

การเสริมสร้าง
และรักษาความ
มั่นคง 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมจารีด
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

แบบ ยท. 02 

การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพือ่
การพัฒนา 

โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส ์
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
3.1.1 สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

           (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
1) จุดแข็ง  (Strengths ) 
1.เป็นสังคมที่มีความสงบ  อบอุ่น  เป็นมิตร 
2.มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม 
3.มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และศาสนสถานที่สวยงาม 
4.มีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สะดวก  ได้มาตรฐาน 
5.เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรพื้นบ้านที่หลากหลาย 
6.สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ  สวยงาม 
7.ผู้น าองค์กรมีเครื่อข่ายที่เก้ือหนุนต่อการบริหารงานอย่างกว้างขวาง 
8.มีสินค้าท้องถิ่นท่ีสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานได้ 
9.ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง 
2) จุดอ่อน   ( Weakesses ) 
1.สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการยังไม่เพียงพอ  และไม่ได้มาตรฐาน 
2.ระบบฐานข้อมูลเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นขาดการส ารวจ ให้เป็นปัจจุบัน 
3.งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน 
4.ระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่สมบูรณ์ 
5.ประชาชนมีขาดความรู้ ด้านสุขอนามัยที่ดี 
6.ขาดความต่อเนื่องด้านงบประมาณ  และการพัฒนาบุคคลากร 
3) โอกาส  (Opportunity ) 
1.นโยบายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.แนวนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการผลิตร่วมช่องเม็ก-ปากเซ 
3.นโยบายการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.นโยบายการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
5.ประตูการค้า  การคมนาคม  และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
6.ธุรกิจในชุมชนมีความหลากหลาย 
7.ท้องถิ่นมีนักปราญช์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
9.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
4) อุปสรรค  (Threat ) 
1.ภาวะเสื่อมถอยของคุณธรรม  จริยธรรมในสังคม 
2.ภัยธรรมชาติ 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
4.ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
5.คนชุมชนในชุมชนขาดการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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6.ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  สังคม  เศรษฐกิจ 
7.คนยังขาดจิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชน 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1  ขอบเขตของปัญหา 

  1)  ด้านสาธารณสุข 

 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีลักษณะการบริโภคและการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่นมีการ
บริโภคไขมันที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย  การบริโภคน้ าตาลเกินมาตรฐาน  มีการบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งการบริโภค
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้แนวโน้มของการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่ป้องกันได้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวต้องประชาชน
สามารถดูแลป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนได ้

นอกจากนี้ประชาชนยังมีภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคระบาดซ้ า  ที่มักเกิดขึ้นแตกต่างกันตาม
ฤดูกาล เช่นโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน โรคไข้หวัดและโรคทางเดินหายใจในฤดูหนาว โรคท้องร่วงใน
ฤดูร้อน เป็นต้น 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังขาดความรู้ ทักษะและความตระหนักในการ
เสียสละ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน 

  2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

o ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ปัญหามลภาวะเป็นพิษ  อันเนื่องจากการขาดจิตส านึกรับผิดชอบของประชาชนต่อ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขาดการบริหารจัดการ  และมาตรการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดมลภาวะและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

  3)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1)  ถนนและคลองระบายน้ า   

คลองระบายและถนนยังก่อสร้างไม่ทั่วถึง มีสภาพช ารุด คลองเน่าเหม็นไมส่ามารถ
ระบายน้ าได้ทันในช่วงฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังบ้าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงถนนและทางเท้าในบาง
ช่วงขาดความเป็นระเบียบ สกปรก และไม่สวยงาม 

  3.2)  การจราจร 
ในปัจจุบันสภาพปัญหาการจราจร ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณรถที่เพ่ิมมากขึ้น 

ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจรจอดรถในที่ห้ามจอด ช่องทางจราจรคับแคบ และสัญญาณไฟ ป้ายจราจรไม่
ชัดเจน  ก่อให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด  และเกิดอุบัติเหตุในบ่อยครั้ง โดยเฉพาะถนนพิบูลช่วงถนนพรหมแสง ถึง
แยกถนนเมืองฮามและถนนหลวงช่วงจากแยกถนนวิภาคย์ถึงถนนพิบูลเป็นต้น  
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  3.3)การบริการไฟฟ้า 

ปัจจุบัน  ในเขตเทศบาลมีการขยายเขตบริการไฟฟ้าตามที่พักอาศัยอย่างทั่วถึงในทุกชุมชน แต่
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ซอย สถานที่สาธารณะ ยังไม่ทั่วถึง และในจุดที่มีการติดตั้งอยู่แล้วก็มีความ
สว่างไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดสภาพเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง และประชาชนที่สัญจร 

  3.4)การบริการประปา 

การบริการประปาในเขตเทศบาลมีปัญหาน้ าไหลช้า คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐาน ท่อประปา
ในบางช่วงช ารุดเนื่องจากการใช้งาน และยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

  4)  ด้านสังคม 

4.1)เยาวชนติดยาเสพติดอบายมุขและขาดคุณธรรม  จริยธรรม 

  ปัจจุบันผู้ปกครองมีเวลาในการเอาใจใส่บุตรหลานน้อยลง  อันเนื่องจากความเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ท าให้เยาวชนได้รับการดูแล อบรมน้อยลง ประกอบ
กับกระแสโลกาภิวัตน์และการสื่อสารไร้พรหมแดนซึ่งเป็นตัวน าพากระแสวัตถุนิยมเข้าสู่ชุมชน ท าให้เยาวชนซึ่ง
ขาดวุฒิภาวะในการ  วิเคราะห์และคัดกรองในการบริโภคสื่อเกิดค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบที่ผิดคุณธรรม 
จริยธรรม เกิดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน  ๆ 

4.2)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและสตรี 

  ปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลในบางส่วนยังประสบปัญหาการขาด
หลักประกันอันมั่นคง ขาดการพ่ึงพาตนเองได้  มีความรู้สึกที่ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า 
  ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจ านวนหนึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาค และ
บทบาทสตรีในสังคมให้มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นควร พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนดังกล่าวให้มีหลักประกันอันมั่นคงทั่วถึง สามารถพัฒนา
ตนเองและพ่ึงตนเองได้ เข้าถึงสิทธิอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  4.3)ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด ความยากจน และความเสื่อมของศีลธรรมในสังคมท าให้
ประชาชนเผชิญกับความเสี่ยงต่อการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินมากขึ้นรวมทั้งประชาชนขาดความรู้ ในการ
เฝ้าระวัง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นจากภัยธรรมชาติ  และสาธารณะภัย 

   5)  ด้านเศรษฐกิจ 

5.1) ประชาชนมีรายได้น้อย  

  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ การว่างงาน ขาดอาชีพที่มั่นคง ขาดแหล่งเงินทุนในระบบเพ่ือการประกอบการ ขาดตลาดในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และขาดการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานในท้องถิ่น 

 



๓๔ 
 

6) การศึกษา 

ปัจจุบันเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลบางส่วนยังขาดโอกาส และทุนการศึกษาเพ่ือศึกษา
ต่อในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนรู้นอกระบบเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพ รวมทั้งความจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและก้าวทันประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7)  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัจจุบัน ประชาชน และเยาวชนให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติ และมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญ
กับศีลธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นลดลง ขาดความสนใจในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก่อให้เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

         8) การบริหารจัดการองค์กร 
8.1) บุคคลากร  

  บุคคลากรยังขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเชิงลึก สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีบทบาท  
และภารกิจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งท าให้ขาดความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานตลอดจนขาดการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ตลอดจนเครื่องมือ เครือ่งใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และช ารุด 

  8.2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

   ปัจจุบันประชาชนเริ่มตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ ตลอดจนความส าคัญของการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
แท้จริง       

  3.2.2   ความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1)  ด้านสาธารณสุข 

สร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยออกบริการ  ตรวจคัดกรอง
สุขภาพ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน เสริมสร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนในการสร้าง
สุขภาพที่ดี ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้   

เฝ้าระวัง และป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า ตลอดจนควบคุมดูแลในการผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร  พืชผักให้มีความปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

  อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้สามารถเสริมสร้าง
สุขภาพ แก่ตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  โดยการสร้างโอกาส  และปรับปรุงสนาม
กีฬา และสวนสาธารณะให้เอ้ือต่อการออกก าลังกาย 
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         2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลูกจิตส านึก  ให้ความรู้  เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  ในการรักษา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
        3)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1) ถนน และท่อระบายน้ า   
  ก่อสร้าง คลองระบายน้ า ถนนและทางเท้าให้ทั่วถึง ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
   ขุดลอกคลองระบายน้ าในเขตเทศบาล ไม่ให้ก่อมลภาวะ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.2) การจราจร 
ติดตั้งสัญญาณไฟจาราจร  ในแยกท่ีมีการจราจรหนาแน่นให้ครบทุกแยก  และมีการติดตาม  

ซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า   
  ติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์เตือนภัย และก่อสร้างสะพานลอยในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ และบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่นขาดความเป็นระเบียบติดตั้งป้ายบอกชื่อ ชุมชน สถานที่ส าคัญ
ในเขตเทศบาลให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวยความสะดวก และเกิดความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน   
  ปลูกฝัง กระตุ้นจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรแก่
เยาวชนโดยบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจร  ตลอดจนวิธีการขับขี่เพ่ือความปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ  อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3.3)การบริการไฟฟ้า 
ติดตั้งไฟสว่างให้ทั่วถึงในทุกถนน ซอย รวมทั้งที่สาธารณะและบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัย และ

ปรับปรุงให้มีความแสงสว่างเพียงพอ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3.4)การบริการประปา 
ส ารวจปัญหาความต้องการ  และด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการขยายเขต

บริการ  ปรับปรุงคุณภาพน้ าและซ่อมแซมระบบการส่งน้ าประปาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกครัวเรือน   

4)ด้านสังคม 
4.1)เยาวชนติดยาเสพติดอบายมุขและขาดคุณธรรม  จริยธรรม 

เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความอบอุ่น  ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่บุตรหลานในการบริโภคสื่อที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติและประพฤติตนของเยาวชนบนพ้ืนฐาน
ของศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้ประชาชน /เยาวชนมีการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน / เยาวชนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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4.2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและสตรี   
พัฒนาข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธได้อย่างทั่วถึง  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ

ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการออม เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง และพึงพาตนเองได้ 
ส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของสตรีทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการ

ปกครอง 

5) ด้านเศรษฐกิจ  
อบรมให้ความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และการผลิตสินค้าท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่

ต้องการของตลาด จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างงานและรายได้แก่
ประชาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง 

ส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่าย เพ่ิมการออม  และด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6) การศึกษา 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรมตามวัยอย่างเหมาะสมและพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และบูรณาการการเรียน การสอนเรื่อง
ศีลธรรม  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาสถานศึกษา สื่อการเรียนการ
สอนที่จูงใจให้เด็กใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาวชนและประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เห็นความส าคัญและ
สนใจการเรียนรู้ เพ่ิมการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดย
ผ่านสื่อสารสนเทศ 

7) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สนับสนุนให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน และศาสนสถานของท้องถิ่น โดยยึดความเป็นอัตลักณ์ ภายการมีส่วน
ร่วมของชุมชน    

8) การบริหารจัดการองค์กร 
8.1) บุคคลากร 

 อบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน กระตุ้นจิตส านึกให้มีจิตส านึกสาธารณะ มีการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส จัดอัตราก าลังอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมความก้าวหน้าภายใต้หลัก
คุณธรรม และจริยธรรม มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพร้อมส าหรับการตรวจสอบใน
ระดับองค์กร และระดับปัจเจกชนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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8.2) การบริหารองค์กร 
 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาทุกด้าน  โดยสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่ให้ประชาชน  รับทราบและเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญเกิดความต้องการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนสร้างโอกาส และเปิดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี และมี
ส่วนร่วมเพ่ือการก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 

เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และเสริมสร้างวินัยทางการคลังเพ่ือให้ เกิดการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยและปรับปรุงส านักงานให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสี่ปี.พ.ศ.2561-2564 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

การสร้างการเตบิโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิฯ 
ฉบับที่ 12 

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

 

สร้างความเป็น
ธรรมลดและ
ความเหลือ่มล้ า
ในสังคม 

 

สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

การเตบิโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาสู่ความ
มั่นคงและยัง่ยืน 

 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกัน
การทจุริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมภิบาล
ในสังคมไทย 

 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่า
ข้าวหอมมะลิสู่
ความต้องการ
ของตลาด 

 

พัฒนาคุณภาพ
การท่องเท่ียวให้
ได้ระดับมาตรฐาน
และยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพิ่มมูลค่าชายแดนครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

การส่งเสริม
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

 

การพัฒนาการ
เกษตรและการ
แปรรูปสินค้า
เกษตร 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

การเสริมสร้าง
และรักษาความ
มั่นคง 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การส่งเสริม
คุณภาพ 

 

การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมจารีด
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอปท. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

แบบ ยท. 02 

การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพือ่
การพัฒนา 

โครงสร้าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส ์

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ด ารงชีวิตได้
อย่างปลอดภัย 

ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์กรให้
ส่งเสริมการบริการ
ประชาชนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคคลากรให้
มีความรู้ 
ความสามารถ มี
คุณธรรม อริยธรรม 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน
จากทุกภาค
ส่วน 

ส่งเสริม
คุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่งเสริมใหเ้กิด
รายได้และการ
พึ่งพาตนเอง 

อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพการบรหิารงาน 
และการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบในภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ศาสนาและ
นันทนาการ 

พัฒนา
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ให้
ทั่วถึง 

จ านวน 18 
โครงการ 

จ านวน 45 
โครงการ 

จ านวน 6 
โครงการ 

จ านวน 34 
โครงการ 

จ านวน 131 
โครงการ 

จ านวน 8 
โครงการ 

จ านวน 19 
โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
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ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ 

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ด ารงชีวิตได้
อย่างปลอดภัย 

ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์กรให้
ส่งเสริมการบริการ
ประชาชนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคคลากรให้
มีความรู้ 
ความสามารถ มี
คุณธรรม อริยธรรม 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน
จากทุกภาค
ส่วน 

ส่งเสริม
คุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
  

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่งเสริมใหเ้กิด
รายได้และการ
พึ่งพาตนเอง 

อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาศักยภาพการบรหิารงาน 
และการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความ
สงบในภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ศาสนาและ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

พัฒนา
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ให้
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคมให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ยึดมั่นธรรมมาภิบาล” 
. 



๔๐ 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ

 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลมีท้ังสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2.ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

  1.2 แผนงานของเทศบาล มีทั้งสิ้น 8 แผนงาน ดังนี้ 

1).แผนงานบริหาร 
   2). แผนงานการรักษาความสงบในภายใน 
   3). แผนงานการศึกษา 
   4). แผนงานสาธารณสุข 
   5). แผนงานเคหะและชุมชน 
   6). แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   7). แผนงานศาสนาและนันทนาการ 
   8). แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 



แบบ ผ.07

จํานวน
โครงการ

      งบประมาณ    
         (บาท)

  จํานวน   
โครงการ

    งบประมาณ    
       (บาท)

จํานวน 
โครงการ

     งบประมาณ     
        (บาท)

  จํานวน  
โครงการ

   งบประมาณ   
(บาท)

  จํานวน  
 โครงการ

       งบประมาณ    
           (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.1 แผนงานสาธารณสุข 33 2,627,500 34 2,652,500 33 2,647,500 32 2,637,500 132 10,565,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 48 80,890,000 12 19,035,000 72 116,567,000 2 5,750,000 134 222,242,000

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18 13,016,000 17 12,916,000 17 12,916,000 17 12,916,000 69 51,764,000

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทการ 7 1,910,000 8 2,110,000 7 1,910,000 7 1,910,000 29 7,840,000

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 230,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 9 470,000

1.6 แผนงานการศึกษา 40 36,053,000 42 35,747,000 38 37,937,000 37 34,937,000 157 144,674,000

1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4,160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 13 4,640,000

รวม 153 138,886,500 118 72,700,500 172 172,217,500 100 58,390,500 543 442,195,000

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 12 3,005,000 12 14,405,000 11 1,005,000 10 405,000 45 18,820,000

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 13,830,000 2 2,450,000 1 50,000 1 50,000 13 16,380,000

รวม 21 16,835,000 14 16,855,000 12 1,055,000 11 455,000 58 35,200,000

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 758,700 10 744,600 12 778,800 8 705,000 40 2,987,100

 3.2 แผนงานการศึกษา 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000

 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 18 5,192,200 1 900,000 2 7,300,000 0 0 21 13,392,200

 3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 410,000 4 410,000 4 410,000 4 410,000 16 1,640,000

 3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 1 66,000 1 200,000 1 100,000 3 366,000

รวม 33 6,660,900 17 2,420,600 20 8,988,800 14 1,515,000 84 19,585,300

รวมทั้งสิ้น 207 162,382,400 149 91,976,100 204 182,261,300 125 60,360,500 685 496,980,300

รวม  4  ป
ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ชุมชนรวมใจตานภัย
ไขเลือดออก

- เพื่อใหชุมชนตระหนักถึง
อันตรายและรูจักวิธีปองกัน
ไขเลือดออก

 - จัดซื้อวัสดุในการตานภัย
ไขเลือดออกสําหรับ 3,500
 หลังคาเรือน

50,000 50,000 50,000 50,000  - คา HI ในชุมชนเทากับ
หรือนอยกวา10

 - อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

2 ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

- ลดอัตราการเกิดโรคติดตอ  - จัดกิจกรรมเพื่อปองกัน
และควบคุมโรคอยาง
ตอเนื่องตลอดป

10,000 10,000 10,000 10,000  - อัตราการเกิดโรคติดตอ
ลดลงอยางนอยรอยละ 5

 - อัตราการเกิดโรคติดตอ
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย  - เพื่อสงเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ
- เพื่อใหทารกแรกเกิด
สุขภาพแข็งแรง

 - เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภ
ตามเกณฑ
- มอบอาหารเสริมสําหรับ
หญิงตั้งครรภน้ําหนักต่ํากวา
เกณฑ
-บัดดี้คุณแม(อสม.)ออก
เยี่ยมบาน

50,000 50,000 50,000 50,000  - 80%ของหญิงตั้งครรภ
มีสุขภาพแข็งแรง
 - 80%ของทารกแรกเกิด
รางกายแข็งแรง

 - มารดาและทารก มี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

4 เฝาระวังภาวะโภชนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ป

 - เพื่อใหเด็กแรกเกิด ถึง 5
 ป มีรางกายเจริญเติบโต
สมวัย

 -ชั่งน้ําหนัก แรกเกิด - 5 ป
 ทุก 3 เดือน สนับสนุน
อาหารเสริมใหเด็กกลุมเส่ียง

10,000 10,000 10,000 10,000  - 80% เด็กแรกเกิด - 5 
ปไดรับการชั่งน้ําหนัก

 -กลุมเปาหมาย
เจริญเติบโตมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย

กอง
สาธารณสุขฯ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

1.แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

5 รณรงคใหวัคซีนโปลิโอเด็ก
อายุต่ํากวา  6  ป

 - เพื่อใหเด็กอายุต่ํากวา 6
 ป ไดรับวัคซีนโปลิโอครบ
ของกระทรวงสาธารณสุข

 -รณรงคและใหวัคซีนโปลิโอ
เด็กอายุต่ํากวา 6 ป ในเขต
เทศบาล

5,000 5,000 5,000 5,000  - กลุมเปาหมายไดรับ
วัคซีนโปลิโอครบ100%

- ไมมีโรคโปลิโอในพื้นที่ กอง
สาธารณสุขฯ

6 สงเสริมสุขภาพ  - เพื่อสงเสริมใหความรู 
คําแนะนําและใหความ
ชวยเหลือในการดูแลรักษา
สุขภาพประชาชนในพื้นที่

- ออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ   
ผูปวยเรื้อรัง  กลุมเส่ียง 
ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาล

420,000 420,000 420,000 420,000  - รอยละ 80 
กลุมเปาหมายไดรับการ
เยี่ยมบานเพื่อสงเสริม
สุขภาพ

 -กลุมเปาหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

7 ปองกันและควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม

 - เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพอยาง
ปลอดภัยและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม

 - อบรมผูประกอบการ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เชน ชางหมอน้ํา 
ชางซอมรถยนต ฯลฯ ในเขต
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000  - ผูประกอบการเขารวม
โครงการมีความรูเพิ่มขึ้น 
รอยละ 50

 - ผูประกอบการมีความรู
ในการปองกันตนเองจาก
อันตรายที่ประกอบอาชีพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

8 อบรมใหความรูดาน
สิ่งแวดลอมในบอกําจัดขยะ

 -เพื่อใหประชาชนและ
เจาหนาที่ในบริเวณบอ
กําจัดขยะทราบถึงการ
ปฏิบัติและปองกันตนให
ปราศจากโรคที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอม

 -จัดอบรมประชาชนและ 
เจาหนาที่ในบริเวณบอ
กําจัดขยะ

20,000 20,000 20,000 20,000  -เจาหนาที่และประชาชน
ที่เขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 50 มีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
โรคจากสิ่งแวดลอม

 -เจาหนาที่และประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคและมี
สุขภาพที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

9 พัฒนาศักยภาพดาน 
สาธารณสุข

 -เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการ
 -เพื่อสงเสริมใหความรู
แนะนําใหความชวยเหลือ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ

 -จัดอบรมผูประกอบการ
รานคา
 -ออกตรวจเยี่ยมหญิง
ตั้งครรภ, หลังคลอด , 
ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย
เร้ือรัง

140,000 140,000 140,000 140,000  -กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการอยางนอยรอยละ
 50

 -กลุมเปาหมายมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

10 อบรมใหความรูและทักษะ
ในการสรางสุขภาพแก     
อสม.

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ    
 อสม.

 - อบรมใหความรูแก อสม.  
 จํานวน  265 คน

200,000 200,000 200,000 200,000  -ผูเขารวมอบรมอยาง
นอยรอยละ 90

 -อสม.มีความรูทักษะและ
ประสบการณเพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

11 ปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส

- เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรคเอดส

- จัดอบรมและรณรงค ปละ
 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000  -ผูเขารวมอบรมมีความรู
ในการปองกันโรคเอดส
เพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 
50

  - ประชาชน/เยาวชน มี
ความรูในการปองกันโรค
เอดส

กอง
สาธารณสุขฯ

12 รณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

 - ปองกันโรคพิษสุนัขบา
จากสัตวสูคน

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปน
ในการดําเนินกิจกรรม
รวมทั้งจัดทําเอกสารเพื่อ
เผยแพรในเขตเทศบาล  -
ออกบริการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

35,000 35,000 35,000 35,000  -สุนัขและแมวในเขต
ไดรับการฉีดวัคซีนอยาง
นอยรอยละ 90

 - ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุขฯ

13 ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในสัตว

 -เพื่อปองกันและควบคุม
โรคติดตอในสัตว

 -จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อทํา
ความสะอาดโรงฆาสัตว
อยางตอเนื่องตลอดป

30,000 30,000 30,000 30,000  -อัตราการเกิดโรคติดตอ
ในสัตวลดลงอยางนอย
รอยละ 10

 -โรคฆาสัตวสะอาดปลอด
เชื้อ   -ประชาชนไดบริโภค
เนื้อสัตวที่สะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

14 สรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน
นักเรียน

 -เพื่อเพิ่มภูมิตานทานโรค
นักเรียนตามเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และปที่ 6 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลทุกคน

5,000 5,000 5,000 5,000  - นักเรียนกลุมเปาหมาย
ไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ

 - ไมมีอัตราการปวยดวย
โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน
ในกลุมเปาหมาย

กอง
สาธารณสุขฯ

15 กําจัดเหาในนักเรียน  -เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพดี  - ตรวจและกําจัดเหา
นักเรียนสังกัดเทศบาลปละ 
1 คร้ัง

5,000 5,000 5,000 5,000  - นักเรียนอยางนอย 50 
คนไดรับการตรวจเหาและ
กําจัดเหา

 - นักเรียนสุขภาพดีมี
สมาธิในการเรียน

กอง
สาธารณสุขฯ

16 สํารวจขอมูลสภาวะ
อนามัยประจําครอบครัว

 -เพื่อใหมีขอมูลไปใชใน
การวางแผนดําเนินงาน

 - สํารวจขอมูลสภาวะ
อนามัยในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000  - มีการสํารวจขอมูล
ภาวะอนามัยครอบครัวทุก
ชุมชน

- มีขอมูลดานสาธารณสุขที่
เปนปจจุบันสามารถนําไป
วางแผนดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

17 อบรมอาสาสมัครและ
เยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน

 - เพื่อสรางผูนํานักเรียน
ดานสุขภาพ

 -อบรมตัวแทนนักเรียน
สังกัดเทศบาล 100 คน

10,000 10,000 10,000 10,000  - ผูเขารวมอบรมอยาง
นอยรอยละ 50 มีความรู
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น

 -นักเรียนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและเพื่อนได
เหมาะสม

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

18 เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการในตลาดสด,
รานอาหาร,แผงลอย

 -ผูประกอบการตระหนัก
ถึงการพัฒนาสถาน
ประกอบการตนเองใหผาน
มาตรฐาน

 -อบรมใหความรู
ผูประกอบการ

30,000 50,000 50,000 50,000  -รานอาหารและแผงลอย
ผานเกณฑมาตรฐาน 
CFGT แผงอาหารสดใน
ตลาดผานเกณฑ Food 
safety
-ผูประกอบการไดรับการ
ตรวจสุขภาพ

 -ผูประกอบการตระหนัก
ถึงการพัฒนาสถาน
ประกอบการตนเองให
ผานมาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

19 สงเสริมสุขภาพจิตในกลุม
เสี่ยง

 - เพื่อดูแลติดตามภาวะ
สุขภาพจิตกลุมเส่ียง

 - กลุมเสี่ยงในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000  - กลุมเสี่ยงไดรับการดูแล
ติดตามภาวะสุขภาพจิต
อยางนอยรอยละ 50

 - กลุมเปาหมายมี
สุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ

20 ตลาดสดนาซื้อ  - เพื่อใหตลาดไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑตลาดสด
นาซื้อ

 - ตลาดสดเทศบาลพิบูลมัง
สาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000  -ตลาดผานเกณฑตลาด
สดนาซื้อ ระดับ 3-5 ดาว

  -ตลาดผานเกณฑตลาด
สดนาซื้อ ระดับ 3-5 ดาว
 ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

21 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  -เพื่อใหนักเรียนที่ไดรับ
การอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน
นําเอาความรู
ความสามารถแนะนํา
ชวยเหลือผูอื่นได

 -ครูและนักเรียนโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กฯใน
สังกัดเทศบาล

5,000 5,000 5,000 5,000  - กลุมเปาหมายที่เขารับ
การอบรมมีความรู
ความสามารถดานการ
สงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 50

 -อาสาสมัครสาธารณสุข
ในโรงเรียนนําเอาความรู
ความสามารถแนะนํา
ชวยเหลือผูอื่น

กอง
สาธารณสุขฯ

22 วัดสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อสงเสริมและพัฒนา
วัดใหเปนวัดสงเสริม
สุขภาพเพื่อใหเกิดความ
รวมมือของบุคลากรในวัด
และชุมชน

 - จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
และพัฒนาวัดใหเกิดความ
รวมมือระหวางบุคลากรใน
วัดกับชุมชนเพื่อสงเสริม
สุขภาพจํานวน2วัดในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000  - วัด 2 แหงไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑวัด
สงเสริมสุขภาพ

 - วัดสะอาด ปลอดบุหรี่ 
เหลา ยาเสพติด รมรื่น 
เปนศูนยรวมน้ําใจของ
ชุมชนเอื้อตอการมีสุขภาพดี

กอง
สาธารณสุขฯ

23 ปวยไข ไมสบาย  - เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ดูแล รับ-สงโรงพยาบาล 
แกผูปวยกรณีแพทยนัด

 - บริการรับ-สงผูปวยกรณี
แพทยนัดไปโรงพยาบาลใน
จังหวัดอุบลราชธานี

50,000 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนพึงพอใจใน
การรับบริการคิดเปนรอย
ละ80

 -ประชาชนมีความพอใจ
ในการรับบริการ            
 -ประชาชนลดภาระ
คาใชจายในการเดินทาง

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

24 มุมเพื่อนใจวัยรุน  - เพื่อเผยแพรขอมูลดาน
สุขภาพโดยสื่อวิทยุเพื่อให
เยาวชนมีทางเลือกมีแหลง
ใหขอมูลและคําปรึกษา
ดานสุขภาพ

 - เยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารมีการ
ดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000  -มีการเผยแพรขอมูลดาน
สุขภาพทางสื่อวิทยุ

 -เยาวชนดําเนินชีวิตที่
เหมาะสมมีสุขภาพจิตที่ดี
ไมติดสารเสพติดและ
อบายมุข

กอง
สาธารณสุขฯ

25 จัดบริการสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน

 - เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดบริการสาธารณสุข

 - ชุมชนทั้ง 17 ชุมชนมี
การดําเนินงานและบริหาร
จัดการงบประมาณ

255,000 255,000 255,000 255,000  -ชุมชนดําเนินกิจกรรม
ตามหลักเกณฑการ
จัดบริการสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน

  - ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

26 ตรวจสุขภาพประจําป
คณะผูบริหาร/ สมาชิกสภา
เทศบาล / พนักงาน/ลูกจาง

 - เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่
เทศบาลรวมทั้งคณะ
ผูบริหารทุกคนมีสุขภาพ
แข็งแรง

 - คณะผูบริหารและ
เจาหนาที่ทุกคนไดรับการ
ตรวจสุขภาพอยางนอย
ปละ 1  คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000  - คณะผูบริหารและ
เจาหนาที่ไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําปอยางนอย
 50 คน

 - เจาหนาที่และคณะ
ผูบริหารมีสุขภาพแข็งแรง
และรับรูภาวะสุขภาพของ
ตนเอง

กอง
สาธารณสุขฯ

27 คัดเลือกและอบรม อสม. 
ใหมทดแทน อสม.ที่พน
สภาพ

 - เพื่อใหมี อสม.ครบทุก
พื้นที่ในเขตเทศบาล

 - อสม.ใหม จํานวน 272 
คน ในเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000  -มีการคัดเลือก อสม.ใหม
ทดแทน อสม.ที่พนสภาพ 
ไดครบทุกพื้นที่

 - มี อสม.ครบทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

28 อบรมฟนฟูความรูและ
ทัศนศึกษา อสม.

 - เพื่อสรางความรูทักษะ
และประสบการณใหแก 
อสม.ในเขตเทศบาล

 -จัดอบรมอสม. จํานวน 
272 คน ในเขตเทศบาล

750,000 750,000 750,000 750,000  -ผูเขารวมอบรมีความพึง
พอใจอยางนอยรอยละ 50

 -อสม.มีความรูทักษะและ
ประสบการณเพิ่มขึ้น     
 -สามารถใหความ
ชวยเหลือในการดูแลรักา
สุขภาพแกประชาชนได

กอง
สาธารณสุขฯ

29 จัดกิจกรรมวัน อสม. 
แหงชาติ

 -สงเสริมการปฏิบัติงานให
มีศักยภาพยิ่งขึ้น

- จัดกิจกรรมวัน อสม. 1 
คร้ังในเดือน มีนาคม

40,000 40,000 40,000 40,000  -มี อสม. เขารวม 
โครงการอยางนอยรอยละ
 70

 -อสม.มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน                   
 -สุขภาพประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

30 เชิดชูเกียรติ  อสม. - เพื่อให อสม.ที่ทํางาน
ครบ 5 ป 10ป 15 ป 20
 ป และ25 ป ไดรับใบ
ประกาศเกียรติคุณ

 - อสม.ที่ทํางานครบ 5 ป 
10ป 15 ป 20 ปและ25 
ป ไดรับใบประกาศเกียรติ
คุณ - จัดประกวด อสม.
ดีเดน10  สาขา

10,000 10,000 10,000 10,000  - อสม.ที่ทํางานครบ 5ป,
10ป,15ป,20ป และ25
ปไดรับใบประกาศเกียรติ
คุณ -มี อสม.ดีเดนสงเขา
ประกวดระดับอําเภอ 
อยางนอย 1 สาขา

 - อสม. มีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน  มี อสม. 
ดีเดนเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานดานสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

50



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

31 ปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อใชเปนสถานบริการ
นวดแผนไทย

 -ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ใหเปนสถานบริการนวดแผน
ไทยที่ไดมาตรฐาน

 - 5,000  -  -  -มีการปรับปรุง/ตอเติม
อาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขฯตามรูปแบบ
ที่กําหนด

 -เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หารเปนสถานที่บริการ
นวดแผนไทยที่ไดมาตรฐาน

กอง
สาธารณสุขฯ

32 จัดทําสื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ

 - เพื่อใหผูมารับบริการ
ศูนยฯไดรับความรูดาน
สาธารณสุข

 - จัดทําเอกสาร,แผนพับ 
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูดานสาธารณสุข
ใหแกประชาชนที่มารับ
บริการ

10,000 10,000 10,000  -  - ผูมารับบริการมีความรู 
ดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 50

 - ผูมารับบริการศูนยฯ
ไดรับความรูดาน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุขฯ

33 ขุดลอกทอระบาย
ภายในเขตเทศบาล

 - เพื่อปองกันแกไขปญหา
น้ําทวม
 - เพื่อแกไขปญหาทอ
ระบายน้ําตื้นเขินสงกลิ่น
เหม็น

 - ขุดลอกทอระบายภายใน
เขตเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000  -ขุดลอกทอระบายน้ําใน
เขตเทศบาลไดอยางนอย
รอยละ 50

 - การระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
 - ลดปญหาน้ําทวมขัง
บานประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

34 กอสรางคอกพักสัตวโรง
ผลิตเนื้อสัตว

 -เพื่อใชเปนสถานที่ทํา
ความสะอาดสัตวที่ถูก
สุขลักษณะ

 -กอสรางคอกพักสัตวโรง
ผลิตเนื้อสัตวอาคาร คสล.ชั้น
เดียวตามแบบแปลนเทศบาล

250,000 - - -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดบริโรค
เนื้อสัตวที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุขฯ

35 กอสรางทอระบายน้ําถนน
เทศบาล 1 (เพิ่มเติม)

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา

 -กอสรางทอระบายน้ําถนน
เทศบาล1 โดยกอสรางทอ
ระบายน้ํา ขนาด 0.40 
เมตร พรอมบอพัก คสล. 
ความยาวรวมประมาณ 
45.00 เมตร

250,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพลด
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

36 กอสราง ถนน คสล. ซอย
ทองพิทักษ (เพิ่มเติม)

 -เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมใหเปนไปอยาง
ทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล.หนา 
0.12 เมตร ซอยทองพิทักษ
 กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร 
ความยาว 13.00 เมตร 
พื้นที่ไมนอยกวา 58.5 
ตารางเมตร

35,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนดและ
คุณสมบัติ

 -เกิดความสะดวกในการ
คมนาคม  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง

2.แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

37 ปรับปรุงทางเดินใตสะพาน
 ขามแมน้ํามูล

 -เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมใหเปนไปอยาง
ทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -โดยทําการกอสรางบันทาง
ขึ้นลง พรอมลาน
เอนกประสงค ขนาดกวาง 
7.50 เมตร ยาว 11.00 
เมตร และงานอื่นๆตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

185,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนดและ
คุณสมบัติ

 -เกิดความสะดวกในการ
คมนาคม  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง

38 กอสรางถนน คสล.เชื่อม
ทางลงทาน้ํา ถนนนาม
มนตรี

 -เพื่อเสริมสรางโครงขาย
จราจรใหทั่วถึงและได
มาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล.เชื่อม
ทางลงทาน้ํา ถนนนาม
มนตรีพื้นที่กอสราง 155 
ตารางเมตร

150,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น              -
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

39 กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.ซอยบานนายสมัย  
เทียบโพธิ์

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําในเขต
เทศบาลลดปญหาน้ําทวม
ขังที่พักอาศัยของประชาชน

 -กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.ซอยบานนายสมัย  
เทียบโพธิ์ โดยกอสรางรางวี
 คสล. ขนาดความกวาง 
0.40  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
 เมตร ความยาวรวมสอง
ขางทางประมาณ 120.00 
เมตร

150,000  -  -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 35 ครัวเรือน

  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

40 กอสรางทางระบายน้ํา 
คสล.ถนนชาภูบาล (ซอย
บานนายดํารง โทจันทร)

 -เพื่อปองกันแกไขปญหา
น้ําทวมขังสรางโครงการ
ขายการระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางทางระบายน้ํา
ขนาด 0.40 เมตร ความ
ยาวทั้ง 2 ขาง รวม 64.00 
เมตร

 -  - 100,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพลด
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

41 ติดตั้งสัญญาไฟจราจรแบบ
กระพริบสีเหลืองสี่แยก
ถนนสถิตยนิมานกาล ซอย
 3 ตัดถนนสรางคํา

 -เพื่อพัฒนาระบบจราจร
ใหไดมาตรฐานเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร

 -ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ชนิดสีเหลืองเสนกลาง 300
 มม.หลอดLED เสาไฟ 
สัญญาณจราจรแบบธรรมดา
 (เสาเตี้ย) จํานวน 4 ตน 
พรอมชุดควบคุม

 -  - 120,000  -  -ไดติดตั้งสัญญาณไฟฟา
จราจรตามรูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

42 เปลี่ยนสายไฟฟาสายเมน 
 สายเปลือย เปนสายหุม
ฉนวน ภายในเขตเทศบาล

 -เพื่อปองกันอันตราย ที่
เกิดจากไฟฟาดูด ไฟฟา
ซ็อต เพราะสายไฟที่ไมมี
ฉนวน

 -เพื่อเปลี่ยนสายไฟฟาสาย
เมนสายเปลือย เปนสายหุม
ฉนวน

1,000,000 -  -  - สายไฟฟาไดรับการ
เปลี่ยนครบ100%

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

43 กอสรางถนน คสล.ภูหลวง
 ซอย 9

 -เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชน

 -กอสราง คสล. หนา 0.10 
เมตร กวางเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาวปประมาณ 
85.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 255.00 เมตร

 -  - 100,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมายวดยานไดรับ
ความสะดวก

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

44  ตัดหัวมุม ถนนหลวง ซอย
 2

 -เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสัญจรแก
นักทองเที่ยวและประชาชน

 -กอสรางตัดหัวมุมถนน 
ถนนหลวงซอย 2

 - 200,000 -  -  -การกอสรางตัดหัวมุม
ถนน ถนนหลวงซอย 2 
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

45 กอสรางถนน คสล. ถนน
สรางคํา ชวงจากถนนโปง
แดงถึงถนนสถิตยนิมานกาล

  -เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชน

 -กอสาง ถนน คสล.หนา 
0.20 เมตร กวางเฉลี่ย 
9.95 เมตร ยาวประมาณ 
484.00 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 4,824.00 
ตารางเมตร

5,000,000  -  -  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

  -เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมายวดยานไดรับ
ความสะดวก

46 ปูกระเบื้องทางเดินอาคาร
ตลาดขายเสื้อผา

 -เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสัญจรแกประชาชน 
  -สะดวกในการทําความ
สะอาด

 -กอสรางปูกระเบื้อง
ทางเดินอาคารตลาดขาย
เสื้อผา อาคาร 1,อาคาร 8 
และอาคาร 9

 -  - 1,000,000  -  -การกอสรางเปนไปตาม
แบบแปลนที่กําหนดไว

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกตลาดสดเปน
ระเบียบ

กองชาง

47  ปรับปรุงตีเสนจราจร  -เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนในการ
ขับรถ

 -ตีเสนจราจรถนน และแยก
สัญญานไฟจราจรในเขต
เทศบาล

 -  - 500,000  -  -  ตีเสนจราจรถนน ใน
เขตเทศบาล ไดอยางนอย
รอยละ  10 ของเปาหมาย

 -การจราจรเกิดความเปน
ระเบียบ  ปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

48 ติดตั้งปายแขวนสูงบอกทาง  -เพื่อบอกทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ

 -ติดตั้งปายแขวนสูงถนน
สถิตยนิมานการ ทางเขาเขต
เทศบาลจํานวน 1 ปาย 
สามแยกทาไปชองเม็ก 
จํานวน 1 ปาย เชิงสะพาน
พิบูล จํานวน 1 ปายแยก 
ถนนสรางคําตัดถนนเทศบาล
 2 จํานวน 1 ปาย

  - - 250,000  -  -ติดตั้งปายแขวนสูงบอก
ทางไดตามจํานวนที่ตองการ

  -ประชาชนและ
นักทองเที่ยว สามารถ
เดินทางไดโดยสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

49  กอสรางปรับปรุงตัดมุม
ถนนในเขตเทศบาล

 -เพื่อใหการจราจรเปนไป
ดวยความสะดวกปลอดภัย

 -กอสรางปรับปรุง ตัดมุม
ถนนหลวง ถนนราชบุตร 
ถนนอุปราชตัดกับถนนวิ
พากย และถนนพิบูลตัดกับ
ถนนอุปราช

 -  - 500,000  -   -กอสรางปรับปรุงตัดมุม
ถนนในเขตเทศบาลไดตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -แกไขปญหาการจราจร
หนาแนนในถนนสาย
หลักการจราจรเปนไป
อยางคลองตัวและปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

50 กอสรางร้ัวสํานักงาน 
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยของ
สํานักงานเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

 -โดยทําการกอสราง รั้ว
พรอมปายสํานักงาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
ประมาณ 108.00 เมตร 
พรอมประตู ทางเขา และ 
ออก และงานอื่นๆตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

690,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -สํานักงานเทศบาล
พิบูลมังสาหารมีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น

กองชาง

51 สงเสริมและสนับสนุน เบี้ย
ยังชีพ แกผูสูงอายุ (คนชรา)

 -เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
เบี้ยยังชีพ แกผูสูงอายุ 
(คนชรา)

 -ผูสูงอายุ (คนชรา)  ใน
พื้นที่ทั้ง 17 ชุมชน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -ผูสูงอายุไดรับเงิน
ชวยเหลือในการยังชีพ 
100%

 - ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

52 สงเสริมและสนับสนุน เบี้ย
ยังชีพ แกคนพิการ

 -เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
เบี้ยยังชีพ แกคนพิการ

 -คนพิการ ในพื้นที่ทั้ง 17 
ชุมชน

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  -ชวยเหลือคนพิการไดรับ
เงินชวยเหลือในการยังชีพ
100%

 - ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

53 สงเสริมและสนับสนุน เบี้ย
ยังชีพ แกผูปวยเอดส

 -เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
เบี้ยยังชีพ แกผูปวยเอดส

 -ผูปวยเอดส ในพื้นที่ทั้ง 17
 ชุมชน

400,000 400,000 400,000 400,000  -ชวยเหลือผูปวยเอดส
ไดรับเงินชวยเหลือในการ
ยังชีพ100%

 - ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

54 ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเอดส

 -ผูปวยโรคเอดสในเขต
เทศบาล

36,000 36,000 36,000 36,000  -ผูปวยโรคเอดสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอยางนอย
รอยละ 70

 -ผูปวยเอดสสามารถขอ
ความชวยเหลือจาก
หนวยงานภาครัฐ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

55 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาล

 -เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดอบรมใหความรูดาน
สุขภาพ

 -จัดกิจกรรมสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุในเขต
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000  -ผูสูงอายุ/ผูพิการไดรับ
คาตอบแทน 100%

 -ผูสูงอายุ/ผูพิการ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

56 บานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชัน

 -เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส

 -ใหประชาชนผูดอยโอกาส
มีที่อยูอาศัย

100,000 100,000 100,000 100,000  -ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาส

  -ประชาชน
กลุมเปาหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นดานที่อยูอาศัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

57 สงเสริมพัฒนาเด็ก สตรี 
และครอบครัว

 -เพื่อสงเสริมบทบาทสตรี
และสรางเสริมความ
เขมแข็งของครอบครัว

  -จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความเสมอภาคและสราง
ความเขมแข็งในสถาบัน
ครอบครัว

50,000 50,000 50,000 50,000  -สตรีในเขตเทศบาลอยาง
นอย 100 คน เขารวม
กิจกรรม

  -เกิดความเสมอภาค 
เพศชาย เพศหญิง สถาบัน
ครอบครัวเกิดความเขมแข็ง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

58 สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

 -เพื่อมีรายไดเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว -เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไมเปนภาระผูอื่น -เพื่อการ
ยอมรับและยกยองจาก
สังคม

 -ดําเนินการจัดอบรมฝก
อาชีพ ใหกับผูพิการหรือผู
เลี้ยงดูผูพิการ เพื่อให
สามารถประกอบอาชีพได

50,000 50,000 50,000 50,000  -กลุมเปาหมายเขาอบรม
อยางนอยรอยละ 50

 -ผูพิการหรือผูเล้ียงดูผู
พิการมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

59 รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล

 -เพื่อใหความรูและ
เผยแพรขอมูลขาวสารใน
การลด ละ เลิก รวมทั้ง
โทษของสารเสพติดทุกชนิด

 -จัดอบรมใหความรูในการ
ปองกันยาเสพติดแกแกนนํา
ชุมชน  และจัดกิจกรรมเดิน
รณรงคตอตานยาเสพติด

50,000 50,000 50,000 50,000  -มีประชาชนเขารวมการ
อบรมอยางนอย 100 คน

 -ปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
ลดลง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

60 สืบสานปราชญชาวบาน 
และภูมิปญญาทองถิ่น

  -เพื่อเปนการสืบสานและ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

 -ดําเนินการจัดอบรมฝก
อาชีพ ใหกับผูพิการหรือผู
เลี้ยงดูผูพิการ เพื่อให
สามารถประกอบอาชีพได   
 -จัดอบรมการจัดทําเครื่อง
จักสานพื้นบาน,งานใบตอง  
งานแกะสลัก ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000  -ประชาชนทองถิ่นไดรับ
ความรูการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

 -ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดตามประเพณี

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

61 ชวยเหลือนักเรียน/นักศักษา  -เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการชวยเหลือ
นักเรียน/นิสิต/นึกศักษา

 -ชวยเหลือนักเรียน/
นักศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000  -เปนคาใชจายในโครงการ  -นักเรียนมีความตั้งใจ
เรียนมากขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

62 โรงเรียนผูสูงวัยเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อเปนการจัดกิจกรรม
การใหกับ ผูสูงอายุไดใช
เวลารวมกันเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดาน
ตางๆ

 -กลุมผูสูงอายุเขตเทศบาล  
  ทั้ง 17  ชุมชน            
 -องคกรเครือขายในชุมชน
 -องคกรเครือขายในชุมชน

120,000 120,000 120,000 120,000  -จํานวนผูสูงอายุ รอยละ 
70 มีความพึงพอใน

 -ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

63 บําบัดทุกข บํารุงสุข ตาม
แบบ ABC

 -เพื่อเปนขอมูลในการ
พัฒนาเทศบาลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

 -จัดทําบัญชีครัวเรือน
สําหรับประชาชนในเขต
เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000  -จํานวนครัวเรือนที่เขา
รวมการทําบัญชีครัวเรือน
ในโครงการของจังหวัด

 -ภาวะเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือนมีความเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา

ชุมชน)

64 สงเสริมพัฒนาอาชีพ และ
ทัศนศึกษา

 -เพื่อสงเสริมประกอบ
อาชีพในเขตเทศบาล

 -จัดอบรมอาชีพแก
ประชาชนในเขตเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000  -ประชาชนไดรับความพึง
พอใจในการอบรม

 -ประชาชนมีอาชีพที่
มั่นคงมีรายไดและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา

ชุมชน)

65 จัดทําไรนาสวนผสมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และทัศนศึกษา

  -เพื่อสงเสริมสรางความ
เขาใจแกบุคคลในองคกร
ในการดําเนินชีวิต

 -จัดกิจกรรมทําไรนาสวน
ผสมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000 200,000 200,000 200,000  -พนักงานและบุคคลทั่วไป
ไดเรียนรูการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 -ผูเขารับบริการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนได

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา

ชุมชน)

66 สงเสริมการใชพลัง งาน
ทดแทน

 -เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนทองถิ่น   -
เพื่อลดคาใชจายดาน
พลังงาน

 -จัดอบรมใหความรูการใช
พลังงานทดแทน

200,000 200,000 200,000 200,000  -รอยละของประชาชนใน
เขตฯมีการใชพลังงาน
ทดแทนและสามารถลด
คาใชจายในครัวเรือนไดไม
นอยกวา 50 %

 -ผูเขารับบริการสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนได

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา

ชุมชน)
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

67 ฝกอบรมอาชีพปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ

 -เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ลดรายจายในครัวเรือน

 -ฝกอบรมอาชีพปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษใหแก
ประชาชนใน 17 ชุมชน

100,000  -  -  -  -มีประชาชนเขารวม
อยางนอย 100 คน

 -ประชาชนสามารถปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อลด
รายจายในครัวเรือนได

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา

ชุมชน)

68 ประเพณีสงกรานต  -เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามใหคงไวตลอดไป  
 -เพื่อการสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของอําเภอพิบูลมังสาหาร

 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
สงกรานตเชน               
 -ประกวดนางสงกรานต  
 -ประกวดขบวนแห
 -ประกวดวงดนตรี
 -ประกวดกอเจดียทราย
 -แขงบักขั่ง
 -แขงเส็งกลองฯ

500,000 500,000 500,000 500,000  -ประชาชนเขารวม 
กิจกรรมรอยละ 95

 -ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม ยังคงอยูคูไทย
ตลาดไป
 -การทองเที่ยวไดรับการ
สงเสริมและงานสงกรานต
แกงสะพือเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทการ

63



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

69 ประเพณีแหเทียนวัน
เขาพรรษา

 -เพื่อปลูกฝง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น
ใหแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
แหเทียนเขาพรรษาเชน 
ประกวดตนเทียน ขบวนแห
 ประกวดเทพี ฯ

600,000 600,000 600,000 600,000  -เด็ก เยาวชน ประชาชน
เขารวมกิจกรรมรอยละ 90

 -เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในชุมชน ไดรวมกันสืบ
สานและอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา

70 แขงขันเรือยาวชิงถวย
พระราชทาน

 -เพื่ออนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณ และมรดกของ
ชาติ

 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
แขงเรือยาวเชน  การแขงขัน
เรียนขนาด ๓๐ ฝพาย การ
แขงขันเรือจิ๋ว ฯ

500,000 500,000 500,000 500,000  -เยาวชน ประชาชนเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 90

 -เปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นใหคงไว
สืบไป

กองการศึกษา

71 วันออกพรรษา และไหล
เรือไฟ

 -เพื่อปลูกฝง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมของทองถิ่น
ใหแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
ออกพรรษาและไหลเรือไฟ
เชนจัดไหลเรือไฟ ๖ ลํา 
จัดการประกวดเฮือไฟโคก 
๑๗ ชุมชน  จัดเรือไฟ
สะเดาะเคราะห ๑ ลํา

100,000 100,000 100,000 100,000  -เด็กเยาวชน และ
ประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ
 90

 -เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในชุมชน ไดรวมกันสืบ
สานและอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมใหคงอยูตอไป

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

72 วันลอยกระทง  -เพื่อเปนการสืบสานและ
อนุรักษประเพณีลอย
กระทงอันเปนวัฒนธรรม
ของคนไทยใหคงอยูตลอดไป

 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
วันลอยกระทงเชน ประกวด
หนูนอยนพมาศ ประกวด
กระทงฯ

100,000 100,000 100,000 100,000  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 
เขารวมกิจกรรมรอยละ ๙๐

 -สงเสริมการอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทงอัน
เปนวัฒนธรรมของคนไทย
ใหคงอยูตลอดไป

กองการศึกษา

73 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพื่อปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

 -จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
ประชาชน จํานวน ๑๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 
สามารถนําธรรมะมา
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน อยางนอย
รอยละ 80 ของผูเขาอบรม

 -.เด็กและเยาวชนมีจิต
สํานักที่ดีและเปนตัวอยาง
ที่ดีในการทําความดี

กองการศึกษา

74 บุญบั้งไฟ  -เพื่อรักษาประเพณีของ
ทองถิ่น

 -ประชาชนในเขตเทศบาล 
 -จัดกิจกรรมตามประเพณี
บุญบั้งไฟ

 - 200,000  -  -  -ประชาชนมีสวนรวมใน
การเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 2
 จากคร้ังที่ผานมาก

 -รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษา

65



แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

75 จัดขบวนแหรวมพิธี
บวงสรวงพระบํารุงราษฎร 
(จูมมณ)ี

 -เพื่อสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่น

 -จัดขบวนแหรวมพิธี
บวงสรวงพระบํารุงราษฎร 
(จูมมณี) จํานวน ๕๐๐

60,000 60,000 60,000 60,000  -ประชาชนมีสวนรวมใน
การเขารวมกิจกรรมขบวน
แหเพิ่มขึ้นรอยละ 80

 -ประชาชนไดรวมอนุรักษ 
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เปนการสรางความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน

กองการศึกษา

76 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล

 -เพื่อใหเกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการสัญจรในชวงเทศกาล

 -รณรงคประชาสัมพันธให
ความรูแกประชชาชน 
รวมทั้งจัดทําเครื่องหมาย
จราจรละเฝาระวังเพื่อใหมี
การขับขี่อยางปลอดภัย

30,000 30,000 30,000 30,000  -ลดอุบัติเหตุไดอยางนอย 
รอยละ 2 เทียบกับปที่แลว

 -ประชาชนใหความสําคัญ
และเกิดความระมัดระวัง
ในการสัญจรซ่ึงจะ
กอใหเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

77 ฝกอบรม อปพร.  -เพื่อให อปพร.มีความรูใน
งานปองกันฯเพิ่มขึ้น

 -จัดฝกอบรม อปพร.ในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูเขาฝกอบรมอยางนอย
รอยละ 50 มีความรูใน
งานปองกันฯเพิ่มขึ้น

 - อปพร. มีความรู
ความสามารถในการ
ปองกันภัย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

78 จัดซื้อเรือเร็ว  -เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา

 -จัดซื้อเรือทองแบนไฟเบอร
กลาส ขนาด 15 ฟุต พรอม
เครื่องยนต ขนาด 42  
แรงมา จํานวน 1 ลํา

150,000  -  -  -  -จัดซื้อเรือทองแบนได
ตามคุณสมบัติที่ตองการ

  -การปองกันภัยทางน้ํา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

79 แขงขันกีฬาเยาวชนและ
กีฬาชาวคุม

 -เพื่อใหประชาชนชาวคุม 
มีสุขภาพที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตใจแจมใส
 -เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ในหมูคณะใหประชาชน
เปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ
ของประเทศตอไป

 -แขงขันฟุตบอล
 -แขงขันฟุตซอล
 -กีฬาพื้นเมือง

250,000 250,000 250,000 250,000  -เยาวชน ประชาชนชาว
คุมเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 90

 -เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพที่แข็งแรง เกิด
ความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

80 วันครอบครัวเมืองพิบูล  -เพื่อใหครอบครัว พอแม
ลูก ไดใชเวลารวมกันอยาง
มีคุณภาพ

 -ครอบครัวในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 ทั้ง ๑๗ ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000  -ครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารเกิด
ความอบอุนและเขมแข็ง
รอยละ 90

 -เยาวชน ประชาชนใน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร เห็นความสําคัญ
สถาบันครอบครัว และ
ชวยกันสรางดูแล
ครอบครัวของตนเองให
เกิดความอบอุนและ
เขมแข็ง

กองการศึกษา

6.แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

81 ชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหาดานสุขภาพ

 -เพื่อใหนักเรียนทุกคนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง

 -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
2 พิบูลวิทยาคาร

3,000 3,000 3,000 3,000  -นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
 100%

 -นักเรียนที่มีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการชวยเหลือ
ในทางที่ถูกตองและมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

82 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร

 -เพื่อพัฒนานักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนใหมี
สุขภาพที่ดี

 -ครู,นักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๒พิบูลวิทยาคาร

20,000 20,000 20,000 20,000  -นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดรับการดูแล
เร่ืองสุขภาพ 100%

 -นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดรับการดูแล
เร่ืองสุขภาพ

กองการศึกษา

83 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด  -เพื่อเปนการเปดโอกาสให
เยาวชนและประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับประสบการณ
จากการเลนกีฬา
๓เพื่อสงเสริมใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง และ
ปลอดภัยจากสารเสพติด

 -จัดอบรมเยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

100,000 100,000 100,000 100,000  -เยาวชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมรอยละ 85

 -เยาวชน ประชาชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
และปองกันยาเสพติด
 -สรางความรักความ
สามัคคีของชุมชน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

84 เยาวชนทองถิ่นไทย
หางไกลยาเสพติดและ
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

1.เพื่อสอนใหเยาวชน
ตระหนักถึงพิษภัยและ
ผลกระทบของการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
และยาเสพติด ทั้งในดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และศีลธรรม

 -นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและเยาวชน

50,000 50,000 50,000 50,000  -เปนโรงเรียนปลอดยา
เสพติด 100 %

 -เยาวชนผูเขารับการ
อบรมไดตระหนักถึงโทษ
และวิธีปองกันตนจากยา
เสพติดและการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

กองการศึกษา

85 นิเทศและติดตามผลการ
จัดการศึกษา

 -เพื่อสงเสริม สรางเสริม
ประสบการณทางการ
พัฒนาการศึกษาแกครู

 -จัดนิเทศครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหาร

20,000 20,000 20,000 20,000  -ครูในสถานศึกษาเขารวม
โครงการอยางนอยรอยละ
 80

 -ครูมีความรูและทักษะใน
การจัดระบบการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา

86 หองเรียนสีเขียว  -เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนและเปนแหลงเรียนรู

 -หองเรียนในโรงเรียน
เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง)/
เทศบาล  2 พิบูลวิทยาคาร

20,000 20,000 20,000 20,000  -หองเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางนอยรอยละ 
80

 -การเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

87 พัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

 -เพื่อสงเสริมการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 จํานวน 4 ศูนย

50,000 50,000 50,000 50,000  -ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู
ผูดูแลเด็กมีความเขาใจใน
การบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีทักษะการ
เรียนรูเทคนิคการจัดสื่อ
การเรียนการสอนใหมๆ
และนวัตกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยรอยละ 90

 -การเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

88 วันเด็กแหงชาติ  -เพื่อเปนการสงเสริมให
เด็กมีทักษะและ
ความสามารถทางดานการ
แสดงออก

 -เด็ก เยาวชนและประชาชน
 ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหาร จํานวน 1,000 คน

100,000 100,000 100,000 100,000  -เด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
รอยละ 90

 -เด็กมีทักษะและ
ความสามารถทางดานการ
แสดงออก

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

89 อบรมผูปกครอง  -เพื่อเผยแพรความรูและ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กใหผูปกครองได
ตระหนักและเห็นคุณคา
ของการเตรียมความพรอม
เด็กระดับกอนวัยเรียนที่
ถูกตอง

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 จํานวน 4 ศูนย

30,000 30,000 30,000 30,000  -พัฒนาการเด็ก รอยละ 
90 ของจํานวนผูเขาอบรม

 -ผูปกครองมีสวนรวมใน
การสงเสริมการเรียนให
สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

กองการศึกษา

90 อบรมภาษาอาเซียน  -เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดานภาษาแกผูประกอบการ

 -ผูประกอบการเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จํานวน
 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000  -ผูประกอบการมีความรู
ดานภาษาอาเซียนสามารถ
ใชภาษาได    รอยละ85

 -เสริมสรางการเรียนรู
ภาษาอาเซียนเปนภาษาที่
 2

กองการศึกษา

91 จัดกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 -เพื่อเปนการเสริมสราง
และพัฒนานักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล ไปสู
พฤติกรรมที่ดี

 -นักกีฬาและผูฝกสอน 
จํานวน 100 คน 
 

400,000 400,000 400,000 400,000  -นักกีฬาและผูฝกสอนเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 90

 -นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 
มีระเบียบวินัย มีน้ําใจเปน
นักกีฬา

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

92 ปรับปรุงภูมิทัศน        
(ทาสีอาคารเรียน –รั้ว)

 -เพื่อสรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่มีสภาพแวดลอม/
สิ่งตาง ๆ รอบตัวที่
เหมาะสม นาดู นาอยู นา
เรียน

 -ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารมี
สภาพแวดลอม/บรรยากาศ
ที่ดีทั้งภายในและภายนอก

 - 50,000  -  -  -ดานการจัด
สภาพแวดลอมหรือพัฒนา
ภูมิทัศนนาอยูมากขึ้นรอย
ละ 90

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมีสภาพแวดลอม/
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกที่ดีเหมาะสม 
นาดู นาอยู นาเรียน

กองการศึกษา

93 มหกรรมการจัดการศึกษา
ทองถิ่น

 -เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานการจัด
การศึกษาของครูและ
นักเรียน

 -เผยแพรผลงานครูและ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 2 โรงเรียน
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลใหประชาชน
โดยทั่วไปไดรับทราบ

30,000 30,000 30,000 30,000  -ครูมีการพัฒนาการการ
จัดการ ศึกษาทองถิ่น 
100%                      
 -นักเรียนพัฒนาทักษะ 
ความรูความสามารถ
เพิ่มขึ้น 100%

 -ครูและนักเรียนพัฒนา
ศักยภาพในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

94 นิทรรศการผลงานทาง
วิชาการ

 -เพื่อใหครูและนักเรียน
พัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน

 -ครู และ นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลและครูและ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
อําเภอพิบูลมังสาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000  -ครูมีการพัฒนาการการ
จัดการศึกษาทองถิ่น 
100%    -นักเรียน
พัฒนาทักษะ ความรู 
100%

 -นักเรียนไดพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถให
สูงขึ้น

กองการศึกษา

95 แขงขันคนเกงในโรงเรียน
ทองถิ่น

 -เพื่อใหการจัดการศึกษา
มีคุณภาพและมีประสิทฑิ
ภาพดียิ่งขึ้น

 -จัดสอบแขงขันนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
 เพื่อคัดเลือกในระดับอปท. 
รวม 2 แหง จํานวน 10 
คนและ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อ
คัดเลือกในระดับอปท. รวม
 2 แหง จํานวน 20 คน ที่
ชนะการคัดเลือกเขารวม
สอบแขงขันในระดับประเทศ

100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนที่เปนตัวแทนใน
การสอบแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่น ผาน
เกณฑ 100%

 -ครูและนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการ
คนควาหาความรูเพื่อ
พัฒนาการศึกษาให
กาวหนายิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

96 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  -เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย เกิดความรัก

 -จัดกิจกรรมนําลูกเสือ-
เนตรนารี เขาคายพักแรม
คางแรมคืน  1  คร้ัง ใชเวลา
 3  วัน 2 คืน

100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนมีระเบียบวินัยดี
ขึ้น  80%                   
    -นักเรียนไดฝกทํางาน
รวมกันเปนกลุมและมี
ความสามัคคี  100%

 -ลูกเสือ-เนตรนารีได
ทดสอบการปฏิบัติวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารี -
ลูกเสือ  -เนตรนารีได
บําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือสังคมดวยความ
เต็มใจ               -
นักเรียนมีเจตคติที่ดีใน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

กองการศึกษา

97 เขาคายคุณธรรม 
จริยธรรมนําชีวิตสูความ
พอเพียง

1. เพื่อนําผูบริหารและ
คณะครูเขารับฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และ
การใชชีวิตอยางพอเพียง

 -ผูบริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000  -ผูบริหารและครูมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีเปน
แบบอยางแกผูเรียน 
100%

 -ผูบริหารและครูใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต

กองการศึกษา

98 กีฬาภายในกลุมโรงเรียน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี
วินัยในตนเอง  มีน้ําใจ
นักกีฬาและสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ

 -ครูและนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาล และเด็กเยาวชน ใน
เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ดานกีฬา 100%

 -นักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะกีฬา           - 
กรีฑาเต็มตามศักยภาพ
และความถนัดของแตละคน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

99 หลักสูตรทองถิ่น  -เพื่อใหนักเรียนศึกษาภูมิ
ปญญาของทองถิ่น

 -ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000  -นักเรียนไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่นครบ 100%

 -นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน

กองการศึกษา

100 ปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน  -เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาระเพิ่มวิชา
อาเซียนศึกษา

 -หลักสูตรสาระเพิ่มวิชา
อาเซียนศึกษาโรงเรียน
เทศบาลในสังกัด

20,000 20,000 20,000 20,000  -หลักสูตรอาเซียนไดรับ
การปรับปรุงใหทันสมัย
และทันตอเหตุการณเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน

 -โรงเรียนมีหลักสูตรสาระ
เพิ่มวิชาอาเซียน

กองการศึกษา

101 เขาคายภาษาอังกฤษ  -เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียน

 -นักเรียนชั้น ป.4-6 ทุกคน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000  -นักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
สนทนา เพิ่มขึ้น 70%

 -นักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะภาษาอักฤษ

กองการศึกษา

102 จางครูสอน
ภาษาตางประเทศ

 -เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในดานภาษา
แกนักเรียน

 -นักเรียนระดับชั้นปฐม - ป.
 6 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนชั้นปฐมวัย-ป.6 
มีความสามารถดานภาษา
สูงขึ้น 50%

 -นักเรียนมีขีด
ความสามารถในดาน
ภาษาสูงขึ้น

กองการศึกษา

103 วันสําคัญแหงชาติ  -เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน
มีสวนรวมในกิจกรรม
สําคัญของชาติ

 -นักเรียนในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลและศูนยพัมนาเด็ก
เล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000  -นักเรียนมีความรักและ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติ
ไทย

 -นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

104 ปจฉิมนิเทศ  -เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษา

 -นักเรยนที่สําเร็จการศึกษา
ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6

15,000 15,000 15,000 15,000  -นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
สถานศึกษา

 -นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษา
และตนเอง

กองการศึกษา

105 คายพัฒนาเด็กและเยาวชน  -เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
และการอยูกันในสังคม

 -นักเรียนในสังกัดเทศบาล 
ระดับชั้นม.2

40,000 40,000 40,000 40,000  -นักกเรียนมี
ประสบการณชีวิต เพิ่มขึ้น
 100%

 -นักเรียนไดรับ
ประสบการณการเรียนรู
แกนักเรียนให

กองการศึกษา

106 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

 -เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียน
ในสังกัดมีการบริหารการ
พัฒนาโรงเรียนอยางมี
ศักยภาพ

 -โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใช
จายดําเนินกิจกรรม/
โครงการพัฒนาตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

25,400,000 25,400,000 25,400,000 25,400,000  -โรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาจาก
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น

 -นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ไดรับการพัฒนาการศึกษา
อยางมีศักยภาพ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

107 กอสรางร้ัวโรงเรียน
เทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง)

 -เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใน
สถานศึกษา

 -กอสรางร้ัวโรงเรียน
เทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง) 
ดานทิศเหนือ ยาว 143 
เมตร

 -   - 3,000,000  -กอสรางร้ัวโรงเรียนได
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -โรงเรียนมีรั้วที่ถาวรเพื่อ
ปองชีวิตและทรัพยสินของ
สถานศึกษา            -เปน
เกาะปองกันพฤติกรรมอัน
ไมพึงประสงคของนักเรียน

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

108 นิทรรศการทางวิชาการ  -เพื่อใหครูไดพัฒนาการ
เรียนการสอน               
  -เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา
ความรูความสามารถ       
  -เพื่อประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานในแตละป
การศึกษาของครูและ
นักเรียนตอชุมชน           
  -เพื่อนํานักเรียนไป 
ประกวดแขงขันผลงาน 
ทางวิชาการระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ

 -เผยแพรผลงานครูและ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 2 โรงเรียน
 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000  -ครูมีการพัฒนาการเรียน
การสอน 100%      -
นักเรียนใฝรูใฝฝเรียน 
เพิ่มขึ้น 100%

 -ครูมีความกระตือรือรน
ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน                     -
นักเรียนใฝรูใฝเรียนมากขึ้น
                        -ครู
และนักเรียนไดแสดงผล
งาน  ทางวิชาการตอชุมชน
            -นักเรียนไดไป
ประกวดแขงขันผลงาน
ทางวิชาการระดับภาคฯ
และระดับประเทศ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

109 จัดเตรียมความพรอมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

 -เพื่อเตรียมความพรอม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหได
มาตรฐานในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

 -จัดซื้อครุภัณฑอุปกรณการ
เรียนการสอน สําหรับใชใน
อาคารศูยพัฒนาเด็กเล็ก เชน
 ตู โตะเกาอี้ ชั้นวางของ ชั้น
วางรองเทา กระเปา

20,000 20,000 20,000 20,000  -ครูและนักเรียนมีการ
พัฒนาในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 100%

  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณที่ไดมาตรฐาน ใน
การจัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

110 ดาวทองถิ่น  -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของนักเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถของ
นักเรียนพิเศษ

 -สงเสริมเพิ่มทักษะสําหรับ
นักเรียนชั้นป.3ป.5 ม.2 
และ ม.5 ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000  -นักเรียนชั้น ป.3 ป.5 ม.
2 และ ม.5 ของโรงเรียน
ในสังกัดไดรับรางวัล 50
 % ของกิจกรรมที่สงเขา
รวมแขงขัน

 -กลุมเปาหมายมีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

111 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง -เพื่อใหมีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง 2551
และทองถิ่น

 -หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000  -หลักสูตรสถานศึกษา
ไดรับการปรับปรุงให
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนครบทั้ง 8 กลุม
สาระ

 -โรงเรียนมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

112 โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น  -เพื่อใหนักเรียนเรียนรูถึง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

 -ครูและนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000  -ครูและนักเรียรูถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

 -นักเรียนสามารถ
ประยุกตใชหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตประจําวัน

กองการศึกษา

113 งานวันครู  -เพื่อใหพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวม
รําลึกถึงพระคุณของ
บูรพาจารย

 -ผูบริหารและครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000  -พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

 -พนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษาได
รําลึกถึงพระคุณของบูรพา
จรายเปนการสงเสริม
ความกตัญูรูคุณตอครูบา
อาจรายและผูมีพระคุณ

กองการศึกษา

114 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  -เพื่อสงเสริมพัฒนา
กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลให

 -เปนไปตามกลไกในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน

20,000 20,000 20,000 20,000  -นักเรียนในระดับชั้น    
ป.6 ม.3 และ ม.6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเทากับคะแนนเฉลี่ย
ของระดับประเทศ 80%

 -ครูมีกระบวนการวัดผล
และประเมินผลที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

115 กอสรางร้ัว คสล. พรอม
ประตูทางเขาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชนสระแกว

 -เพื่อปองกันทรัพยสิน
และความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน

 -กอสรางร้ัว คสล.พรอม
ประตูทางเขาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนสระแกว

700,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ทําใหเกิดปลอดภัยใน
ทรัพยสินและการดูแลระวัง
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

116 ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กมี
ไฟแสงสวางที่เพียงพอ

 -ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

16,000  -  -  -ซอมแซมไดครบทุกจุดที่
กําหนด

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไฟ
แสงสวางเพียงพอ

กองการศึกษา

117 ซอมแซมหลังคาและทาสี
อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูล
วิทยาคาร

 -เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน
ของโรงเรียนใหเอื้อตอการ
เรียนรู

 -อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูล
วิทยาคาร

 - 150,000  -  -  -สภาพภูมิทัศนของ
โรงเรียนเอื้อตอการเรียนรู
ของนักเรียน100%

 -การซอมแซมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

กองการศึกษา

118 หองสมุดเพื่อชุมชน  -เพื่อสรางชุมชนใหเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู

 -สรางหองสมุดพรอมจัดหา
วัสดุอุปกรณ เชน สื่อ
ประเภทหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ

 - 50,000  -  -  -นักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนมีนิสัยรักการ
อานเพิ่มขึ้น 70%

 -.ประชาชนติดตาม
ขาวสารและใชเทคโนโลยี
อยางรูเทาทันมากขึ้น

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

119 ทาสีอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บาน
โพธิ์กลาง)

 -เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน
ของโรงเรียนใหเอื้อตอการ
เรียนรู

 -อาคารเรียน - อาคาร
อเนกประสงคโรงเรียน
เทศบาล ๑ (บานโพธิ์กลาง)

 - 400,000  -  -  -ทาสีไดครบทุกอาคารที่
กําหนด

 -สภาพภูมิทัศนของ
โรงเรียนเอื้อตอการเรียนรู
ของนักเรียน

กองการศึกษา

120 สรางที่จอดรถยนตของครู
และผูปกครองโรงเรียน
เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร

 -เพื่อสรางสถานที่จอด
รถยนตที่เหมาะสมเปน
สัดสวนมีระเบียบสวยงาม

 -คณะครู  ผูปกครอง
นักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 
๒ พิบูลวิทยาคาร

 - 160,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

 -โรงเรียนมีที่จอดรถที่เปน
ระเบียบ สวยงาม รองรับ
การจอดรถไดอยางนอย 
10 คัน

กองการศึกษา

121 รณรงคเพื่อปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

 -เพื่อเสริมสรางความรู
เร่ืองยาเสพติดใหนักเรียนรู
ถึงโทษของยาเสพติด

 -นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลปลอดยาเสพติด

39,000 39,000 39,000 39,000  -เปนโรงเรียนปลอดยา
เสพติด 100 %

 -นักเรียนในโรงเรียน
หางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

122 ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

 -เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให
ไดมาตรฐานสวยงาม

 -ซอมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
ตามแบบแปลนเทศบาล
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนละ 200,000 บาท

400,000  -  -  -  -โรงเรียนไดมาตรฐาน  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

กองการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

123 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
สําหรับนักเรียน ชั้น ม.4-6

 -เพื่อใหนักเรียนใน
ระดับชั้น ม.4-6 เกิด
ทักษะอาชีพหลังจบ
การศึกษา

 -จัดการฝกอบรมทักษะ
อาชีพอยางนอยปการศึกษา
 ละ 1 คร้ัง สําหรับนักเรียน
ชั้น ม.4-6 โรงเรียนเทศบาล
 1 (บานโพธิ์กลาง)

100,000 100,000 100,000 100,000  -หลังการฝกอบรม
นักเรียนกลุมเปาหมายมี
ทักษะอาชีพอยางนอยรอย
ละ 80

 -นักเรียนมีทักษะดาน
อาชีพเพิ่มขึ้นรอยละ 80 
และสามารถนําไปใชไดจริง
ในชีวิตประจําวัน

กองการศึกษา

53,369,000 47,528,000 50,883,000 45,303,000รวม  123  โครงการ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
        เปาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

2,750,000 2,525,000 2,520,000 2,510,000

6,460,000 1,200,000 2,570,000 0

12,966,000 12,866,000 12,866,000 12,866,000

1,910,000 2,110,000 1,910,000 191,000

230,000 80,000 80,000 80,000

29,053,000 28,747,000 30,937,000 27,937,000

53,369,000 47,528,000 50,883,000 43,584,000
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคสรางจิตสํานึกดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

 -เพื่อกระตุนใหประชาชนมี
จิตสํานึกและมีสวนรวมใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 -ประชาชนมีสวนรวมในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

50,000 50,000 50,000 50,000  -ประชาชนมีสวนรวมใน
การเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวารอยละ 70

 - ประชาชนในเขต
เทศบาลทุกชุมชนมีสวน
รวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 เมืองนาอยู  -เพื่อดําเนินการพัฒนา
ชุมชนพื้นที่เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร ใหเปนไป
ตามเกณฑการพัฒนาเมือง
นาอยู

 -เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หารผานเกณฑพัฒนาเมือง
นาอยู

50,000 50,000 50,000 50,000  -เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หารผานเกณฑพัฒนา
เมืองนาอยู

 -เทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหารไดรับการพัฒนา
เปนเมืองนาอยู

กอง
สาธารณสุขฯ

3 คัดแยกขยะในชุมชน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย

 -จัดกิจกรรมการคัดแยก
ขยะในชุมชนอยางตอเนื่อง
ตลอดป

30,000 30,000 30,000 30,000  -ปริมาณขยะที่เทศบาล
จัดเก็บนอยลงเมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา

 -ชุมชนเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยไดมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 ประกวดถนนตัวอยาง  -เพื่อคัดเลือกถนนตัวอยาง
ดานความสะอาดเปน
ระเบียบ

 -ประกวดถนนสายหลัก
ชุมชน ละ 1 สาย

10,000 10,000 10,000 10,000  -ประชาชนมีความสนใจ
ในการรักษาความสะอาด
ถนนเพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 2

 -ชุมชนมีความ
กระตือรือรนและมีสวน
รวมในการรักษาความ
สะอาด

กอง
สาธารณสุขฯ

5 ประกวดชุมชนดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม

 - เพื่อสรางแรงจูงใจให
ชุมชน ใหชุมชนเห็น
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม

 -ประกวดชุมชนดานการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม      
1 คร้ัง

155,000 155,000 155,000 155,000  -ชุมชนสมัครเขารวม
กิจกรรมและผานการ
ประเมินรอยละ 50

 -ชุมชนมีการแขงขันดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
และผานการประเมิน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 กอสรางโรงคัดแยกขยะพรอม
ติดตั้งระบบคัดแยกขยะ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กําจัดขยะ ลดปญหา
มลภาวะสิ่งแวดลอม

 -กอสรางโรงคัดแยกขยะ 
จํานวน 1 แหง พรอมติดตั้ง
ระบบคักแยกขยะ

 - 10,000,000  -  -  -มีอาคารพรอมระบบ
เพื่อกําจัดขยะไดรอยละ 
20 ของปริมาณขยะ

 -ปญหามลภาวะ
สิ่งแวดลอมลดลง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

7 กอสรางเตาเผาศพ ระบบ
ปลอดมลพิษ

 - เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ  -กอสรางเตาเผาศพระบบ
ปลอดมลพิษในวัดเขต
เทศบาล

2,000,000  -  -  -  -ปริมาณการเกิดควันไฟ
และมลภาวะทางอากาศ
ลดลง รอยละ 20

 -มลภาวะทางอากาศ
ลดลง

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 รณรงคลดภาวะโลกรอน  -เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   -รณรงครักษาสิ่งแวดลอม
และปลูกตนไมในเขต
เทศบาลเมืองพิบูลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000  -ประชาชนให
ความสําคัญตอการรักษา
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยาง
นอยรอยละ 20

 -สราความรมรื่นและลด
ภาวะโลกรอน

กอง
สาธารณสุขฯ

9 จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและ
น้ําเสียชุมชน

 -เพื่อดําเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยและน้ําเสียชุมชน

 -ดําเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและน้ําเสียทั้ง  17 
ชุมชน

 -  - 600,000  -  -ปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน และน้ําเสียลดลง
รอยละ 20

 -ลดปญหาขยะมูลฝอย
ชุมชน และปญหาการ
จัดการน้ําเสียชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

10 ศึกษาความเหมาะสมระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร แหงที่ 2

 -เพื่อออกแบบระบบ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสม

 -สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิบูลฯ บาน
หนองแปน ตําบลโพธิ์ไทร
แหงที่ 2

600,000  -  -  -  -มีการวาจางที่ปรึกษา
และรายงานผลการศึกษา
ตาม ToR

 -มีการออกแบบระบบ
จัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม

กอง
สาธารณสุขฯ

11 ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน  -ลดปริมาณขยะในชุมชน  -จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000  -ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดในชุมชนไดรอยละ 20

 -ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําจัดขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

12 ผลิตปุยน้ําชีวภาพจากขยะ
อินทรีย

 -เพื่อนําไปใชประโยชน
ปรับน้ําเสียจากอาคาร
บานเรือน ตลาด และชวย
ยอยสลายขยะ

  -จัดซื้อเครื่องบดอัดเศษ
ขยะอินทรีย สําหรับผลิตปุย
น้ําชีวภาพ

30,000 30,000 30,000 30,000  -สามารถนําปุยน้ําชีวภาพ
ไปใชประโยชนไดตาม
ความตองการอยางนอย 
สัปดาหละ 5 ถัง และลด
ขยะอินทรียอยางนอยป
ละ 1-2 ตัน

 -สามารถนําปุยน้ํา
ชีวภาพที่ผลิตไดไปใช
ประโยชนได  ตามความ
ตองการปริมาณขยะมูล
ฝอยที่นําไปกําจัดลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

13 ขยะอินทรียเพื่อสาธารณะ
ประโยชน

 -นําไปแปรรูปเพื่อการเลี้ยง
จุลินทรีย หนอน หมุ เปด 
ปลา ไสเดือน

 -แปรรูปขยะอินทรียเปน
อาหารสัตว

20,000 20,000 20,000 20,000  -ลดขยะอินทรียในชุมชน
 รอยละ 20

 -เปนกระบวนสีเขียวไม
พึ่งพาเทคโนโลยี เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุขฯ

14 ติดตั้งบอดักไขมันใน
รานอาหารและแผงลอย

 -เพื่อมีการปองกันการ
ปลอยไขมันในน้ําเสียจาก
รานอาหารและแผงลอยลง
สูแมน้ํา

 -รานอาหารและแผงลอยที่
อยูใกลแมน้ํา

10,000 10,000 10,000 10,000  -รานอาหารแผงลอยมี
การติดต้ังบอดักไขมัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 20

 -ลดปริมาณไขมันที่
ปลอยลงสูแมน้ํา

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

15 เมืองพิบูลฯรวมใจ หางไกล
มลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 -เพื่อสรางกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
ในชุมชน

 -จัดอบรมประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการ 17 ชุมชน ในเขต
เทศบาล

 - 4,000,000  -  -  -ประชาชนที่เขารวม
โครงการเขาใจใน
กระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดการสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 
80

 -ประชาชนทั้ง 17 
ชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอมกับทุก
ภาคสวนอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

16 ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

 -เพื่อสงเสริมการปลูกปา 
รักษาสิ่งแวดลอม

 -ปลูกปาในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000  -จํานวนตนไมในเขต
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 2

 -ชุมชนมีสภาพแวดลอม
ที่รมรื่น

กองชาง

17 กอสรางหอถังน้ําโครงเหล็ก
พรอมระบบสูบ จายน้ํา 
บริเวณสวนสาธารณะหาด
ทรายแกว

 -เพื่อใชประกอบกิจกรรม
บริเวณสวนสาธารณะหาด
ทรายแกว

 -กอสรางหอถังน้ําโครงเหล็ก
 ขนาด 3.60X3.60 เมตร 
พรอมถังน้ํา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2,500 ลิตร และ
ระบบสูบ-จายน้ําภายในสวน
 พื้นที่ประมาณ 11 ไร

500,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนดและ
คุณสมบัติ

 -เปนแหลงทองเที่ยวที่
สะอาดสวยงาม

กองชาง

2.แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

18 ปรับปรุงอาคารศาลา
เอนกประสงค สวนสาธารณะ
ภูหลนเดิม

 -เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ
ภูหลนใหมีสภาพสวยงาม 
เกิดการบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -โดยทําการซอมแซม พื้น 
ฝาเพดาน เปลี่ยน ประต-ู
หนาตาง ไฟฟา ทาสี โดยมี
ขนาดอาคาร กวาง 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

190,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -สวนสาธารณะภูหลน
สวยงามมีนักทองเที่ยว
และประชาชนมาใช
บริการเพิ่มขึ้น

กองชาง

19 ปรับปรุงอาคารหองเก็บของ 
สวนสาธารณะภูหลนเดิม

 -เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ
ภูหลนใหมีสภาพสวยงาม 
เกิดการบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -โดยทําการซอมแซม พื้น 
ฝาเพดาน เปลี่ยน ประต-ู
หนาตาง ไฟฟา ทาสี โดยมี
ขนาดอาคาร กวาง 5 เมตร 
ยาว 8 เมตร  และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

190,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -สวนสาธารณะภูหลน
สวยงามมีนักทองเที่ยว
และประชาชนมาใช
บริการเพิ่มขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

20 ปรับปรุงอาคารซุมใหบริการ
ประชาชน สวนสาธารณะ ภู
หลนเดิม

 -เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ
ภูหลนใหมีสภาพสวยงาม 
เกิดการบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -โดยทําการซอมแซม พื้น 
ฝาเพดาน เปลี่ยน ประต-ู
หนาตาง ไฟฟา ทาสี โดยมี
ขนาดอาคาร กวาง 4 เมตร 
ยาว 4 เมตร จํานวน 3 
หลัง ๆ ละ 50,000 รวม
เปนเงินและงานอื่นๆตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

150,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -สวนสาธารณะภูหลน
สวยงามมีนักทองเที่ยว
และประชาชนมาใช
บริการเพิ่มขึ้น

กองชาง

21 ปรับปรุงอาคารหองน้ํา
ใหบริการประชาชน          
สวนสาธารณะภูหลนเดิม

 -เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ
ภูหลนใหมีสภาพสวยงาม 
เกิดการบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -โดยทําการซอมแซม พื้น 
ระบบน้ํา  เปลี่ยน ประตู-
หนาตาง วัสดุมุงหลังคา 
ไฟฟา สุขภัณฑ ทาสี  โดยมี
ขนาดอาคาร กวาง 4 เมตร 
ยาว 12 เมตร จํานวน 1 
หลัง และงานอื่นๆตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

350,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -สวนสาธารณะภูหลน
สวยงามมีนักทองเที่ยว
และประชาชนมาใช
บริการเพิ่มขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

22 จัดซื้อรถบรรทุกสําหรับกอง
สาธารณสุขฯ

 -เพื่อใชในการเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

 -จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาณ
กระบอกสูบไมต่ํากวา 
6,000 ซีซี แบบอัดทาย

2,400,000 2,400,000  -  -  -จัดซื้อรถบรรทุกเปนไป
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การจัดเก็บขยะมูลฝอย
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

6,835,000 16,855,000 1,055,000 455,000รวม  22  โครงการ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

3,005,000 14,405,000 1,005,000 405,000

3,830,000 24,500,000 50,000 50,000

6,835,000 38,905,000 1,055,000 455,000
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาลลูกจาง 
คณะผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาเทศบาล

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล  
 -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน

 -จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งานสําหรับ พนักงาน
เทศบาล/ลูกจาง คณะ
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000  -รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมมีความพึงพอใจ

 -การปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 ประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

 -เพื่อรับทราบสภาพปญหา
ขอเสนอแนะของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนา

 -ประชาชนใน 6 คุมวัด และ
ชุมชนภูหลวง

30,000 30,000 30,000 30,000  -มีประชาชนเขารวมอยาง
นอย 100 คน

 -มีแผนพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 ฟนฟูกิจกรรม 5 ส  -เพื่อพัฒนาสํานักงานใหมี
ความสะอาดเปนระเบียบ
สะดวกตอการปฏิบัติงาน

 -จัดกิจกรรม 5 ส. โดย
พนักงานและลูกจางทุกคนเขา
รวมทํากิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000  -พนักงานและลูกจางทุก
คนเขารวมกิจกรรม 5 ส.

 -สถานที่ทํางานมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 ฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล  -เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 -พนักงานเทศบาล
,ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง

50,000 50,000 50,000 50,000  -ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีความถูกตอง
รวดเร็ว รอยละ 80

 -การปฏิบัติงานมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

5 ประเมินประสิทธิภาพ
พนักงานและลูกจางเทศบาล

 -เพื่อเปนการประเมิน
พฤติกรรมของพนักงาน และ
ลูกจางเทศบาล

 -พนักงานเทศบาลและลูกจาง 50,000 50,000 50,000 50,000  -ประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานดียิ่งขึ้น รอย
ละ 80

 -การปฏิบัติงานมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

6 วันเทศบาล  -เพื่อจัดงานเทศบาลและรัฐ
พิธี  -เพิ่อสงเสริมความรัก
สามัคคีในองคกร

 -พนักงานและลูกจางใน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

150,000 150,000 150,000 150,000  -พนักงานและลูกจางเขา
รวมโครงการอยางนอย 
200 คน

 -เกิดความรักสามัคคีใน
องคกรและเปนองคกรที่
เขมแข็ง

สํานัก
ปลัดเทศบาล

7 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ

 -เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

 -จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการบุคลากร อปท.และ
ประชาชน

30,000  -  -  -  -บุคลากร อปท.และ
ประชาชนอยางนอย 300
 คน เขารวมโครงการ

 -บุคลากร อปท.และ
ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ

กองวิชาการ
และแผนงาน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 จัดซื้อครุภัณฑสําหรับกอง
วิชาการและแผนงาน

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติของเจาหนาที่

 -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(30หนา/นาที)

 - 7,600  -  -  -จัดซื้อครุภัณฑไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

9 ปรับปรุงแผนที่ภาษี  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เก็บภาษี

 -สํารวจ และประมวลผลการ
จัดเก็บภาษี ที่ดิน และ
โรงเรือน ปาย ตาม พรบ.ภาษี
ปาย ใหมีประสิทธิภาพมี
ขอมูลอางอิงที่เปนปจจุบัน

50,000 50,000 50,000 50,000  -จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลวรอยละ 2

 -เทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการจัดเก็บภาษีที่เปน
ระบบมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

กองคลัง

10 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร 
(e-laas)

 -เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน  
 -เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรได

 -จัดอบรมสําหรับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดทํางบประมาณ
 จัดทํารายงานการเงิ  จัดทํา
ขอมูลบุคลากร จํานวน 1 คร้ัง

25,000 25,000 25,000 25,000  -เจาหนาที่สามารถบันทึก
บัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอรไดครบทุกเมนู

 -การรายงานการใชจาย
งบประมาณของทองถิ่น
ถูกตองเปนปจจุบัน
สามารถดําเนินการและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร

กองคลัง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
สําหรับกองคลัง

  -เพื่อใชในงานพัสด/ุการเงิน
และจัดเก็บรายได

 -จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 
ชนิด led ขาวดํา (30หนา/
นาที) ความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 1,200 * 
600 dpi ขนาด a4 จํานวน 
3 เครื่อง

23,700  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
ไดตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับกองคลัง

 -เพื่อใชในงานพัสดุ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
cpu ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
 มีความเร็วไมนอยกวา 3.3 
GHz หรือดีกวา Ram 4 gb 
(hard drive ) ชนิด sata 
หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 tb จอภาพ lcd 
หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 
18.5 นิ้ว

 - 32,000  -  -  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ไดตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับกอง
คลัง

 -เพื่อใชสําหรับเจาหนาที่
พัสดุการเงิน/จัดเก็บรายได

 -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน     
จํานวน 8 ตัว

 -  - 28,000  -  -จัดซื้อเกาอี้ทํางานไดตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

14 จัดซื้อโตะทํางานสําหรับกอง
คลัง

 -เพื่อใชในงานการเงินและ
งานพัศดุ

 -จัดซื้อโตะทํางาน          
จํานวน 2 โตะ

 -  - 10,000  -   -จัดซื้อโตะทํางานไดตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

15 จัดซื้อตูเก็บเอกสารสําหรับ
กองคลัง

 -เพื่อใชเก็บเอกสารงาน
การเงินและพัสดุ

 -จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 4
 ลิ้กชัก  จํานวน 2 ตูๆละ 
7,900 บาท

 -  - 15,800  -   -จัดซื้อตูเก็บเอกสารได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

16 จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อนสําหรับกองคลัง

 -เพื่อใชเก็บเอกสารงานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได

 -จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบาน
เลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตุๆละ 10,000 บาท

 -  - 20,000  -  -จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนไดตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 พัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

 -เพื่อมุงสรางสรรค
บรรยากาศและจิตสํานึก
ใหกับบุคคลในองคกรในการ 
ใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนไปสูเปาหมายที่ตั้งไว

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
สําหรับ -โรงเรียนเทศบาล ๑ 
 -โรงเรียนเทศบาล ๒ 

300,000 300,000 300,000 300,000  -ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหาร มีการพัฒนา
สมรรถนะ ดานสุขภาพ
กายและจิตใจ เกิดการ
พัฒนางานในการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอหนวยงาน
รอยละ 90

 -ผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ

กองการศึกษา

2.แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

18 กอสรางโครงเหล็กบริเวณลาน
แกงสะพือ

 -เพื่อใชในกิจการของเทศบาล  -กอสรางโครงเหล็กประกอบ
สําหรับจัดงานพิธีตางๆบริเวณ
ลานแกงสะพือ เปนโครง
เหล็กประกอบดวยสวน เสา 
คาน และโครงหลังคา ขนาด
กวางประมาณ 26.00 เมตร 
ยาวประมาณ 30.00 เมตร 
สูง 5.00 เมตร

 -  - 400,000  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

19 ปรับปรุงพื้นอาคาร
เอนกประสงค (พื้นยาง
สังเคราะห) บริเวณเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อสนับสนุนการประกอบ
กิจกรรมของชุมชนและ
เทศบาล

 -ปูพื้นยางสังเคราะหอาคาร 
ขนาด 25.00 x 51.00 
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
1,279 ตรม.

2,700,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -การดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนและเทศบาลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

3.แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 กอสรางที่จอดรถดานหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลติด
กับโรงเรียนเทศบาล 1

 -เพื่อใชเปนสถานที่จอด
ยานพาหนะของทางราชการ

 -กอสรางที่จอดรถขนาด
ความกวาง 6.00 เมตรยาว 
40 เมตร

1,200,000  -  -  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -เกิดความเปนระเบียบลด
การเสื่อมสภาพของ
ยานพาหนะ

กองชาง

21 ปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระ
เกียรติตรงถนนสถิตยนิมาน
กาล ชวงระหวางเขตเทศบาล
ตําบลโพธิ์ไทรกับเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระบรมราชนี
นาค

 -โดยทําการซอมผิวทั้งหมด
พรอมเก็บรายละเอียด ทาสี
ใหม  และเปลี่ยนรูปพระบรม
ฉายาลักษณ และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

500,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

 -เทศบาลมีสวนรวมในการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระบรม     
   ราชนีนาค

กองชาง

22 ปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระ
เกียรติตรงถนนสถิตยนิมาน
กาล ชวงระหวางเขตเทศบาล
ตําบลกุดชมภูกับเขตเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระบรมราชนี
นาค

 -โดยทําการซอมผิวทั้งหมด
พรอมเก็บรายละเอียด ทาสี
ใหม  และเปลี่ยนรูปพระบรม
ฉายาลักษณ และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

500,000  -  -  -  -การปรับปรุงซอมแซม
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

 -เทศบาลมีสวนรวมในการ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระบรม     
  ราชนีนาค

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 จัดซื้อรถยนตสําหรับกองชาง  -เพื่อใชออกตรวจและ
ควบคุมงานกอสราง

 -จัดซื้อรถยนตปกอัพ 2 ตอน 
เครื่องยนตดีเซลเครื่องยนต 
ไมนอยกวา 2,000 ซีซี

 - 900,000  -  -  -จัดซื้อรถยนตไดตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

24 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับกองชาง

 -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่
 2 (จอขนาดไมนอยกวา 
18.5 นิ้ว)

29,000  -  -  -  -จัดซื้อคอมพิวเตอรได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

25 จัดซื้อคอมพิวเอตรโนตบุก
สําหรับกองชาง

 -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล CPU 2 core 
ram ไมนอยกวา 8 gb 
หนวยความจํา 1 tb จอภาพ
ไมนอยกวา 12 นิ้ว

21,000  -  -  -  -จัดซื้อคอมพิวเตอร
โนตบุกไดตามคุณสมบัติที่
กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

26 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
สําหรับกองชาง

 -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
สําหรับกระดาษ a3

53,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอรไดตามคุณสมบัติที่
กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

27 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
สําหรับกองชาง

 -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (lnkjet printer) 
สําหรับกระดาษขนาด a3

8,500  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกไดตามคุณสมบัติที่
กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

28 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับ
กองชาง

 -เพื่อใชในการสํารองไฟฟา
เครื่องคอมพิวเตอร

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่อง

6,400  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ไดตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

29 จัดซื้อชุดโตะทํางานลิ้นชัก
พรอมเกาอี้สําหรับกองชาง

 -เพื่อใชในสํานักงาน  -จัดซื้อชุดโตะทํางานลิ้นชัก
พรอมเกาอี้ ขนาดกวาง 80 
ยาว 150 สูง 75 ซม. พรอม
เกาอี้หมุนพนักพิงสูง จํานวน 
2 ชุด

9,200  -  -  -  -จัดซื้อจัดซื้อชุดโตะ
ทํางานลิ้นชักพรอมเกาอี้  
ไดตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

30 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับกองชาง

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 -จัดซื้อเครื่องปรับอาการชนิด
ติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา 
12,000 btu

18,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องปรับอาการ
ชนิดติดผนังไดตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 จัดซื้อรถจักรยานยนตสําหรับ
กองชาง

 -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ จัดสงเอกสาร งาน
สํารวจ

 -จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ

44,000  -  -  -  -จัดซื้อจักรยานยนตได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กองชาง

32 จัดซื้อรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบสําหรับกอง
สาธารณสุขฯ

 -เพื่อใชในการดันเพื่อฝงกลบ
ขยะมูลฝอย

 -จัดซื้อรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ ขนาด 165 แรงมา

 -  - 6,900,000  -  -จัดซื้อรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบเปนไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การจัดเก็บขยะมูลฝอย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

33 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับกองสาธารณสุข

 -เพื่อใชในกองสาธารณสุขฯ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
CPU ความเร็วไมนอยกวา 
3.3 GHz  Ram ไมนอยกวา 
4 GB ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 tb sinv solid stat 
disk ไมนอยกวา 100 GB

16,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
เปนไปตามคุณสมบัติที่
กําหนด

  -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

34 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับ
กองสาธารณสุขฯ

 -เพื่อใชในการสํารองไฟฟา
เครื่องคอมพิวเตอร

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA

3,200  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ไดตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
สําหรับกองสาธารณสุขฯ

 -เพื่อใชในกองสาธารณสุขฯ  -จัดซื้อเครื่องพิมพ 
multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 
4,800*1,200 dpi หรือ 
1,200*4,800 dpi 
สามารถสแกนเอกสารขนาด 
a4

7,900  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องพิมพ ไดตาม
คุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

36 จัดซื้อเครื่องตัดหญา  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดูแลรักษาความ
สะอาด

 -จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพาย
ขอแข็งเคร่ืองยนตเบนซิน 4 
จังหวะ ความจุกระบอกสูบ 
35.8 ซีซี เครื่องยนต 2.10 
แรงมา ความจุถังน้ํามันเคร่ือง
 0.1 ลิตร ถังน้ํา 0.63 ลิตร

19,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องตัดหญาได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก  -เพื่อใชในงานศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ

 -จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 1,000
 บาท

2,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักได
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การปฏิบัติงาน
สาธารณูปโภคเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

38 จัดซื้อเครื่องพนยาสําหรับกอง
สาธารณสุขฯ

 -เพื่อใชฉีดพนกําจัดแมลง  -จัดซื้อเครื่องพนยาสะพาย
หลัง ความจุกระบอกสูบ 
56.5 ซีซี กําลังเครื่อง 2.6 
กิโลวัตต ความจุน้ํามัน 1.5 
ลิตร บรรจุ 13.0 ลิตร

55,000  -  -  -  -จัดซื้อเครื่องพนยาเปนไป
ตามคุณสมบัติที่กําหนด

 -การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

39 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนและ
ผูแทนชุมชน

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของกรรมการ
ชุมชน

 -คณะกรรมการชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000  -ประสิทธิภาพการทํางาน
ของกรรมการชุมชน

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
กรรมการชุมชน

 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

40 เทศบาลเคลื่อนที่  -เพื่อจัดบริการเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล

 -จัดบริการเคล่ือนที่ในชุมชน 
ทั้ง 17 ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนเขารวมอยาง
นอย 200 คน

 -ประชาชนไดรับทราบผล
การดําเนินงานของ
เทศบาลอยางทั่วถึง

 สํานักปลัดฯ  
งานพัฒนา

ชุมชน

4.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 อบรมเพื่อจัดทําแผนชุมชน   -เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ครบทุกชุมชน

 -จัดเวทีรับทราบขอมูลความ
ตองการและจัดทําแผนชุมชน

80,000 80,000 80,000 80,000  -มีแผนชุมชนที่สอดคลอง
กับสภาพปญหา

 -มีแผนชุมชนที่สอดคลอง
กับสภาพปญหาครบทุก
ชุมชน

 สํานักปลัดฯ  
(งานพัฒนา

ชุมชน)

42 สํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา

  -เพื่อรับทราบสภาพปญหา
ขอเสนอแนะของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนา

  -ประชาชนใน 6 คุมวัดและ
ชุมชนภูหลวง

80,000 80,000 80,000 80,000  -มีประชาชนเขารวมอยาง
นอย 100 คน

 -มีแผนพัฒนาสอดคลอง
กับความตองการของ
ประชาชน

 สํานักปลัดฯ  
(งานพัฒนา

ชุมชน)

43 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  -เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
งานปองกันฯ

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 
33,000 บาท

 - 66,000  -  -  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ไดตามคุณสมบัติที่ตองการ

 -เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

44 ปรับปรุงพื้นผิวที่จอดรถงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

 -เพื่อปรับปรุงที่จอดรถยนต
ดับเพลิงของงานปองกันฯ

 -ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก,งาน
เทพื้น คสล.เสริมพื้นคอนกรีต
เดิมหนา 0.15 มม. 240 ksc
 90.00 ลบ.ม,ใชเหล็กเสริม
ขนาด 6 มิลิเมตร

 -  - 200,000  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -มีที่จอดรถที่ไดมาตรฐาน สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

45 จัดซื้อปมน้ําบาดาลพรอม
แทงคน้ํา

 -เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับ
รถดับเพลิง

 -จัดซื้อปมน้ําบาดาล 2 
แรงมา (1,500 วัตต) พรอม
แทงคน้ํา 2,500 ลิตร จํานวน
 4 ใบ

 -  -  - 100,000  -จัดซื้อปมน้ําบาดาล
พรอมแทงคน้ํา ไดตาม
คุณสมบัติที่ตองการ

 -เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกันฯ)

6,660,900 2,420,600 8,988,800 1,515,000รวม  45  โครงการ
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

758,700 744,600 778,800 705,000

300,000 300,000 300,000 300,000

5,192,200 900,000 7,300,000 0

410,000 410,000 410,000 410,000

6,660,900 2,354,600 8,788,800 1,415,000
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
จังหวัดอุบลราชธานี

 -เพื่อสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ
แกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

 -สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการ
ปองกันและการแกไข
ปญหายาเสพติดแก
จังหวัดอุบลราชธานี

60,000 60,000 60,000 60,000  -มีการแจงรายงานผล
การปฏิบัติงานตอ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

 -การแกไขปญหายาเสพ
ติดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอพิบูลมังสาหาร 
ตามโครงการบวงสรวง
พระบํารุงราษฎร  (จูม
มณ)ี และบุญประเพณี
บุญคูณลานกุมขาวใหญ
 อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อสนับสนุน
โครงการบวงสรวงพระ
บํารุงราษฎร  (จูมมณ)ี 
และบุญประเพณีบุญ
คูณลานกุมขาวใหญ 
อําเภอพิบูลมังสาหาร

 -อุดหนุนงบประมาณ
สภาวัฒนธรรมอําเภอ
พิบูลมังสาหาร  ตาม
โครงการบวงสรวงพระ
บํารุงราษฎร (จูมมณี) 
และบุญประเพณีบุญ
คูณลานกุมขาวใหญ 
อําเภอพิบูลมังสาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000  -มีการแจงรายงานผล
การดําเนินงานตอ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

 -ประเพณีบวงบวงสรวง
พระบํารุงราษฎร (จูม
มณ)ี และบุญประเพณี
บุญคูณลานกุมขาวใหญ 
อําเภอพิบูลมังสาหา
ไดรับการสืบสาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแหเทียน
พรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี

- เพื่อเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามใหคงอยูถึงรุนตอไป

-สนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการประเพณี
แหเทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี

50,000 50,000 50,000 50,000  -มีการแจงรายงานผล
การดําเนินงานตอ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

-สืบสานประเพณีทองถิ่น
ใหเกิดความยั่งยืน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   ตัวชี้วัด (KPI)

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมัง
สาหารวิภาคยวิทยากร

 -เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเปน
คาอาหารกลางวัน

 -นักเรียนระดับประถม
ศึกษาทั้งหมดของ
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมัง
สาหารวิภาคยวิทยากร

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  -นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิ
ภาคยวิทยากรมีอาหาร
กลางวันทานทุกคน

 -นักเรียนระดับประถม
ศึกษาโรงเรียนอนุบาล
พิบูลมังสาหาร วิภาคย
วิทยากรไดรับ
สารอาหารครบถวนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

5 อุดหนุนศูนยปฎิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอพิบูลมังสาหาร

 -เพื่อสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอพิบูลมังสาหาร

 -สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
อําเภอพิบูลมังสาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000  -มีการแจงรายงานผล
การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการตอเทศบาล
พิบูลมังสาหาร

 -ปญหายาเสพติดในเขต
อําเภอพิบูลมังสาหาร
ลดลง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

6 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
แรงต่ํา ถนนซอยขาง
ประปาชุมชนภูเขาแกว

 -เพื่อขยายเขตไฟฟาให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  
แรงต่ํา ถนนซอยขาง
ประปาชุมชนภูเขาแกว

 - - 300,000  -  -จํานวนประชาชน100
 คนไดใชไฟฟาอยางทั่วถึง

  -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง
 4.แผนงานเคหะและชุมชน

2.แผนงานการศึกษา

3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   ตัวชี้วัด (KPI)

7 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสถิตยฯ 
ซอย 2

 - เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสถิตยฯ 
ซอย 2 ระยะทาง
ประมาณ 5 ตน

 - 55,000  -  -  -ประชาชน จํานวน 14
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

 -ประชาชนไดรับแสง
สวางอยางเพียงพอ

กองชาง

8 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสถิตยชวง
จากถนนภูหลน ถึงถนน
สุโพธิ์

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 20
 ตน

 -  - 250,000  -   -ประชาชน จํานวน 15
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

  -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

9 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสรางคํา 
ซอย 1 แยกซอยที่ 1

  -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 3 
ตน

 -  - 50,000  -   -ประชาชน จํานวน 10
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

  -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

109



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   ตัวชี้วัด (KPI)

10  ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา ภูหลน ซอย2

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 5 
ตน

 -  - 60,000  -   -ประชาชน จํานวน 13
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

   -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

11 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสรางคํา 
ซอย4

  -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 6 
ตน

 -  - 72,000  -   -ประชาชน จํานวน 14
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

   -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

12 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา ถนนสรางคํา 
ซอย 5

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ  3 
ตน

 -  - 36,000  -   -ประชาชน จํานวน 10
 ครัวเรือนมีไฟฟาใช

 -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

110



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

   ตัวชี้วัด (KPI)

13 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดตั้งไฟฟา สาธารณะ
แรงต่ํา   ภูหลน ซอย1

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางให
เพียงพอและทั่วถึง

 -ขยายเขตจําหนาย
ระบบไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสายไฟสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 5 
ตน

 -  - 60,000  -   -ประชาชน จํานวน 
13ครัวเรือนมีไฟฟาใช

   -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

14 อุดหนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน

 -เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดบริการ
สาธารณสุข

 -สนับสนุนงบประมาณ
สําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลทั้ง  17  
ชุมชน ๆ ละ  7,500  
บาทเพื่อดําเนิน
โครงการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน

127,500 127,500 127,500 127,500  -ชุมชนดําเนินกิจกรรม
ไดตามหลักเกณฑการ
จัดการบริการ
สาธารณสุขมูลฐานทั้ง  
17  ชุมขน

 -ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขไดอยางทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

7,337,500 7,392,500 8,165,500 7,337,500

5.แผนงานสาธารณสุข

รวม   14  โครงการ
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ
โรงผลิตเนื้อสัตว

 -เพื่อใหไดมาตรฐานถูกตอง
เหมาะสมเปนไปตาม พรบ.โรง
ฆาสัตว พ.ศ.2535

 -กอสรางปรับปรุง พรอม
ติดตั้งประตูและปรับปรุงภูมิ
ทัศนโดยรอบถมดินเทคอนกรีต
 รั้ว

1,000,000  -การกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -โรงฆาสัตวผานเกณฑ
มาตรฐานประชาชนไดรับ
บริโภคเนื้อสัตวที่ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

2 กอสรางปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง 
รอบสนามกีฬากลาง

 -เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน                          
  -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

 -โดยทําการรื้อและกอสราง
คันหิน คสล.ขนาด 
0.20x0.30 เมตร จํานวน 
800.00 เมตร งานเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร 
ผิวหนาผสมสี 2,400 .00 
ตารางเมตร

1,000,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
แบบแปลนที่กําหนดไว

 -ประชาชนมีการออกกําลัง
กายอยางสะดวกปลอดภัย   
  -ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองชาง

3 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล ที่ 
1 (พื้นยางสังเคราะห)ชุมชน
วัดกลาง

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
  -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะหขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 27 เมตร
 หรือพื้นที่รวม 432 ตรม.

 - 1,230,000  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล ที่ 
2 (พื้นยางสังเคราะห)ชุมชน
วัดกลาง

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
  -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะหขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 35 เมตร
 พื้นที่รวม 560 ตรม. พรอม
ถมดินเทพื้น  คสล.

1,690,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

5 ปรับปรุงสนามกีฬา
บาสเกตบอล (พื้นยาง
สังเคราะห) บริเวณหาดทราย
แกว ชุมชนวัดสระแกว

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคาระห ขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 29 เมตร
 พื้นที่รวม 464 ตรม.

 -  - 1,050,000  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

6 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล  
(พื้นยางสังเคราะห) บริเวณ
คิวรถโขงเจียม ชุมชนวัดหลวง

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
  -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะห ขนาด
พื้นที่ กวาง 42 เมตร ยาว 22 
เมตร หรือพื้นที่ รวม 924 ตรม.

1,990,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงหางไกลยาเสพติดกองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 ปรับปรุงสนามพื้นอาคารรัตน
อุบล (พื้นยางสังเคราะห) 
บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 
(บานโพธิ์กลาง) ชุมชนวัดสวน
สวรรค

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคาระห พื้นที่ไม
นอยกวา 832 ตรม.กวาง 
25.00 เมตร ยาว 31.70 
เมตร

1,760,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

8 ปรับปรุงสนามพื้นอาคารนิลุบล
 (พื้นยางสังเคราะห) บริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์
กลาง) ชุมชนวัดสวนสวรรค

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางขนาด พื้นที่ไมนอย
กวา 524 ตรม. กวาง 20.00 
เมตร ยาว 26.00 เมตร

1,110,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

9 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล    
(พื้นยางสังเคราะห) บริเวณ
สนามกีฬากลาง อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะห ขนาด
กวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
 หรือพื้นที่รวม 924 ตรม.
รวมทั้งเทพื้น คสล.และรั้วตา
ขายกันลูกบอล

3,310,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

114



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล  
(พื้นยางสังเคราะห) บริเวณวง
เวียน ชุมชนโพธิ์ตาก

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะห ขนาด
กวาง 22 เมตร ยาว 42 เมตร
 พื้นที่รวม 924 ตรม.รวมทั้ง
เทพื้น คสล.

2,620,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง

11 ปรับปรุงลานสนามเด็กเลน   
(พื้นยางสังเคราะห) บริเวณ
สนามกีฬากลาง อําเภอ
พิบูลมังสาหาร    จังหวัด
อุบลราชธานี

 -เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กทั้งทางรางกาย อารมณ 
และสติปญญา

 -ปูพื้นยางสังเคราะหขนาด
พื้นที่กวางไมนอยกวา 22 
เมตร ยาว 24 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา528 ตรม.
รวมทั้งเทพื้น คสล.

1,470,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เด็กมีรางกายที่แข็งแรงมี
ความพรอมสําหรับการ
เรียนรูและการอยูรวมในสังคม

กองชาง

12 ปรับปรุงสนามกีฬาพื้นลูวิ่ง  
(พื้นยางสังเคราะห) บริเวณ
สนามกีฬากลางอําเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 
 -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนหางไกลยา
เสพติด

 -ปูพื้นยางสังเคราะห ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 4,500 ตรม.
ขนาดประมาณ 10x450.00 
เมตร รวมทั้งเทพื้น คสล.

11,360,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามขนาดที่กําหนด

 -เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงหางไกลยา
เสพติด

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 ติดตั้งแผงตาขายกันลูกฟุตซอล
 สนามกีฬา ชุมชนวัดกลาง

 -เพื่อสงเสริมความปลอดภัยใน
การเลนฟุตซอล

 -ติดตั้งแผงตาขายกันลูกฟุต
ซอลสนามฟุตซอลสนามกีฬา
ชุมชนวัดกลางความยาว
ประมาณ 120 เมตร

300,000  -  -  -  -การติดต้ังเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนที่มาใชบริการ
ไดรับความสะดวกความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

กองชาง

14 ปรับปรุงลูวิ่งโดยรอบสนาม
ฟุตบอล สนามกีฬากลาง

 -เพื่อพัฒนาสนามกีฬาใหได
มาตรฐาน                          
   -เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
การออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

 -โดยทําการกอสรางปรับปรุงลู
วิ่งผิวแอสฟลพติกคอนกรีต 
หนา 4 มม. พื้นที่กอสราง
ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

3,000,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -สนามกีฬาไดมาตรฐาน
ประชาชนมาใชบริการมากขึ้น

กองชาง

15 ปรับปรุงภูมิทัศน ทางดานทิศ
ตะวันออกสนามกีฬากลางโซน
หองน้ําสาธารณะ

 -เพื่อพัฒนาสนามกีฬาใหได
มาตรฐาน                          
   -เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
การออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

 -โดยทําการปรับพื้นที่ทํา
แลนดสเคป ปลูกหญา จัดสวน
 พื้นที่โดยประมาณ 1,800 
ตารางเมตร

2,500,000  -  -  -  -การปรับปรุงภูมิทัศนได
ตามพื้นที่ที่กําหนด

 -สนามกีฬาไดมาตรฐาน
ประชาชนมาใชบริการมากขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

16 กอสรางปรับปรุงสนามกีฬา
กลาง

 -เพื่อเพิ่มแหลงออกกําลังกาย
และพักผอนหยอนใจใหแก
นักทองเที่ยวและประชาชน

 -กอสรางปรับปรุงสนามกีฬา
กลาง  พรอมระบบไฟฟาแสง
สวางโดยรอบ ระบบแสงสวาง
ภายในสนาม สนามฟุตบอล
และระบบดูแล  ลูวิ่ง ถนน คสล
 พรอมทางระบายน้ํา ปายและ
ซุมทางเขา อัฒจรรยและ
กระถางคบเพลิง อาคาร
อเนกประสงค สนามเทนนิส 
สระวายน้ํา ฯลฯ (กอสราง
ตอเนื่อง 3 ระยะ)

 -  - 20,000,000  -  -จํานวนนักทองเที่ยวและ
ประชาชน 2,000 คน ได
มีที่ออกกําลังกาย

 -ประชาชนไดมีที่ออกกําลัง
การและผักผอนหยอนใจ

กองชาง

17 กอสรางสวนสุขภาพบริเวณ
ลานจอดรถแกงสะพือ(บริเวณ
บานพักนายอําเภอเดิม)

 -เพื่อเพิ่มแหลงออกกําลังกาย
และพักผอนหยอนใจใหแก
นักทองเที่ยวและประชาชน

 -กอสรางสวนสุขภาพบริเวณ
ลานจอดรถแกงสะพือ (บริเวณ
บานพักนายอําเภอเดิม) โดย
ทําการทางเทาปลูกตนไมติดต้ัง
เครื่องออกกําลังกายในบริเวณ

 -  - 3,000,000   -การกอสรางสวน
สุขภาพมีการดําเนินการ
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีที่ออกกําลัง
กายและผักผอนหยอนใจ
เพิ่มขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 กอสรางอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์
กลาง)

 -เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) มี
สถานที่บริโภคอาหารที่ได
มาตรฐาน

 -กอสรางโรงอาหาร คสล. ชั้น
เดียว ขนาด 20.00 เมตร x 
38.50 เมตร มุงหลังคาแผน
เหล็กเคลือบสังกะสี

 - 5,500,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -นักเรียนไดบริโภคอาหารที่
ถูกสุขลักษณะมีสุขภาวะที่ดี

กองชาง

19 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพัก และทางเทาถนน
สุโพธิ์ (ขางวัดสวนสวรรค)

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอ
พักและทางเทาถนนสุโพธิ์ (ขาง
วัดสวนสวรรค) โดยทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร ความยาว 
21.00 เมตร พรอมบอพัก 
จํานวน 2 บอ กอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ฝาตะแกรง
เหล็ก ความยาว 11.00 เมตร
 และทางเทา คสล. พื้นที่ 
ประมาณ 600.00 ตารางเมตร

400,000  -  -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย
จํานวน 65 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

20 กอสรางทางลงทาน้ําทางโคง
ถนนวิพากย

 -เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให
เปนไปอยางทั่วถึงและได
มาตรฐาน

 -กอสรางทางลงทาน้ําทางโคง
ถนนวิพากย โดยทําการ
กอสราง ถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 
100.00 ตารางเมตร พรอม
ทอระบาย

300,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนดและ
คุณสมบัติ

 -เกิดความสะดวกในการ
คมนาคม  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง

21 กอสรางบันไดลงทาน้ําถนน
นามมนตรี

 -เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให
เปนไปอยางทั่วถึงและได
มาตรฐาน

 -กอสรางบันได คสล. ขนาด
ความกวาง 6  เมตร

270,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -เกิดความสะดวกในการ
สัญจร  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

22 กอสรางถนน คสล. ถนนสราง
คําซอย 4

 -เพื่อพัฒนาถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐานประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

 -โดยทําการกอสรางถนน คสล.
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม
นอยกวา 450 ตร.ม. และทอ
ระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร 
จํานวนไมนอยกวา 383 เมตร
 พรอมบอพัก คสล. จํานวน 
44 บอ. และงานอื่นๆตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

1,400,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น

กองชาง

23 กอสรางปรับปรุงบอพัก คสล.
รับน้ํา สนามกีฬากลาง

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ํา

 -กอสรางปรับปรุงบอพัก คสล.
รับน้ําสนามกีฬากลาง ขนาด 
6.00 X 6.00 เมตร

200,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24 กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา
ถนนสุโพธิ์

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา 
ถนนสุโพธิ์โดยทําการกอสราง
ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่โดยประมาณ 125 ตาราง
เมตร และปรับปรุงบอพัก
บําบัดน้ําเสีย

200,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น                        
 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

25 กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา
ถนนราชวงศ

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา 
ถนนราชวงศโดยทําการ
กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 
เมตร พื้นที่โดยประมาณ 180
 ตารางเมตร และปรับปรุงบอ
พักบําบัดน้ําเสีย

250,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น                         
 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

26 กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา
ถนนอุทุมพร

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนนพรอมปรับปรุง
บอพักระบายน้ําทางลงทาน้ํา 
ถนนอุทุพรโดยทําการกอสราง
ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่โดยประมาณ 130 ตาราง
เมตร และปรับปรุงบอพัก
บําบัดน้ําเสีย

200,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น                         
     -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

27 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.
ทางลงทาน้ําถนนไชยมงคล

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางปรับปรุง คสล.หนา 
0.20 เมตร ทางลงทาน้ําถนน
ไชยมงคล พื้นที่กอสราง 
โดยประมาณ 294 ตารางเมตร

300,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น                         
     -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

28 กอสรางถนน คสล.พรอม
ปรับปรุงบอพักน้ําทางลงทาน้ํา
 ถนนชาภูธร

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล.พรอม
ปรับปรุงบอพักปลายน้ํา ทาง
ลงทาน้ําถนนชาภูธรโดยทํา
การกอสรางถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร พื้นที่โดยประมาณ
 120 ตารางเมตร และ
ปรับปรุงบอพักบําบัดน้ําเสีย

200,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น                         
     -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

29 ขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2
 ชวงจากถนนสุโพธิ์ ถึง ถนน
สรางคํา

  -เพื่อขยายพื้นที่ในการจราจร  -โดยทําการขยายผิวจราจร
ออกไปขางละประมาณ 1.00 
เมตร ผิวจราจร หนา 0.15 
เมตร ความยาวรวม 2 ขาง
ประมาณ 800 เมตร

1,000,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนเกิดความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สวนสาธารณะแกงสะพือ

 -เพื่อเปนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของผูที่มาทองเที่ยวแกงสะพือ

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน
สวนสาธารณะแกงสะพือ

350,000  -  -  -   -การติดต้ังไฟฟาแสง
สวางเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

  -ประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกสบายในการบริการ
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กองชาง

31 กอสรางถนน คสล.ถนนสถิตย
นิมานกาล ซอยขางบานยาย
ละเอียด

 -เพื่อเสริมสรางโครงขาย
การจราจรใหไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล.หนา 
0.15 เมตร ถนนสถิตยนิมาน
กาล กวางเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ควายาว 85.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 297.00 
ตารางเมตร

250,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -โครงขายการจราจรได
มาตรฐานประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

กองชาง

32 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางเขา
สวนสาธารณะหาดทรายแกว 
(ถนนเทศบาล1)

 -เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของผูมาใชบริการ

 -สวนสาธารณะหาดทรายแกว 
(ถนนเทศบาล1) และภายใน
สวนสาธารณะหาดทรายแกว 
โดยทําการติดตั้งเสาไฟกิ่งเด่ียว
 ความสูง 6.00 เมตร จํานวน
 40 ตน

1,500,000  -  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

  -ทําใหประชาชนผูมาใช
บริการเกิดความปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

33 กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา
รางยู คสล. ลําหวยบุงโงง

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา 
รางยู คสล. ลําหวยบุงโงง โดย
ทําการกอสรางฝาปดราง
ระบายน้ําแผนพื้นสําเร็จรูป 
กวางประมาณ 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร พื้นที่
ประมาณ 390.00  ตาราง
เมตร

300,000 - -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมไดอยางนอย 
จํานวน 60 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

34 กอสรางรางระบายน้ําคสล.ฝา
รางวี ซอยชนะ  พูลสวัสดิ์

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ฝารางวี ซอยชนะ  พูลสวัสดิ์ 
โดยกอสรางรางวี คสล. ขนาด
ความกวาง 0.40 เมตร ลึก 
0.30 เมตร  ความยาวรวม
สองขางทางประมาณ 750 
เมตร

800,000  -  -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 20 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

35 ซอมแซมไฟจราจรเดิมที่ชํารุด  -เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การสัญจรแกนักทองเที่ยวและ
ประชาชน

 -ซอมแซมไฟจราจรเดิมที่ชํารุด
   6 จุด

1,500,000 1,500,000 750,000 750,000  -ซอมแซมไฟจราจรที่
ชํารุดได ตามจํานวนที่
ตองการ

 - ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

36 กอสรางฝายกั้นน้ํา ชะลอน้ํากึ่ง
ธรรมชาติ ลําหวยหวาย

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางฝายกั้นน้ํา ชะลอน้ํา 
กึ่งธรรมชาติ ลําหวยหวาย

200,000 - -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวม ได จํานวน 60 
ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

37 กอสรางถนนทางไป
สวนสาธารณะภูหลน         
(ชวงจากถนนพิบูลถึงถนน
สรางคําซอย 1)

 -เพื่อความสะดวกในการสัญญ
จรไปมาของยวดยาน

 -กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย
  3.65 เมตร ยาวประมาณ  
349.00 เมตร  คิดเปนพื้นที่
ได 1,277.00  ตร.ม.  พรอม
ทอระบายน้ํา ฝารางวี คสล.
ยาวรวมสองขาง  698.00  
เมตร

2,000,000  -  -  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

126



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

38  กอสราง ถนน คสล.ซอยตาชู   -เสริมสรางโครงขายจราจรให
ทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล. หนา 0.1
 เมตร ความกวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร ความประมาณ 280.00
 เมตร พรอมทอระบายน้ําฝา
รางวี คสล.ความยาวรวม สอง 
ขาง  560.00 เมตร

1,950,000  -  -  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง

39  ปรับปรุงฝาและทางระบายน้ํา
 ถนนบํารุงราษฎ(ชวงถนน
เมืองฮามถึงชาภูบาล)

 -เพื่อความปลอดภัยใน
การจราจร

 -กอสรางฝาทอระบายน้ําเสริม
สวนที่ชํารุด หนา 0.15เมตร 
ยาวไมนอยกวา 230 เมตร

 -  - 1,000,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 10 ครัวเรือน

  -ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

40 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
 คสล.ถนนพิมานเมฆชวงจาก
ถนนพิบูลถึงถนนเทศบาล 2

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําลงสูลําหวย

 -กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 
เมตร พรอมบอพัก คสล.  
ความยาวประมาณ 340 .00 
เมตร

 -  - 2,000,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 30 ครัวเรือน

 -เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

41 กอสรางฝารางระบายน้ําชุมชน
สระแกว

 -เพื่อแกไขปญหากลิ่นในกับ
คลองระบายน้ําและเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร

 -กอสรางฝารางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมพื้นที่ 800 
ตารางเมตร

 -  - 500,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

42 กอสรางทอระบายน้ํา ถนน
สถิตยนิมานกาล (ชวงบริเวณ
สามแยก   ทางไปชองเม็ก ถึง
สะพานหวยไผ)

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ขนาด 1.50×1.50 เมตร 
ความยาว 340 เมตร

 -  - 6,000,000  -   -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 15ครัวเรือน

  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

43 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ฝา
รางวีซอยขางไทยสมุทร

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ฝารางวี ขนาดกวางภายใน 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ความยาวปะมาณ 
350.00 เมตร

 - 400,000  -  -  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

 -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

44 กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ลําหวยบุงโงง

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา
 50 แรงมา ขนาดกวาง
เสนผาศูนยกลางอยางนอย 8"

 - 450,000  -  -  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

 -การกอสรางและจัดซื้อ
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

กองชาง

45 กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ลําหวยไผ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา
 50 แรงมา ขนาดกวาง
เสนผาศูนยกลางอยางนอย 8"

 - 450,000  -  -  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

 -การกอสรางและจัดซื้อ
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

กองชาง

129



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

46  กอสรางผิวถนนแอสฟลติก  
คอนกรีต ถนนไชยมงคล (ชวง
จากถนนเทศบาล 2 ถึง ถนนวิ
พากย) และถนนราชวงค(ชวง
จากถนนเทศบาล 2 ถึงถนนวิ
พากย)

 -เพื่อปองกัน แกไข ปญหารถ
ติดในชั่วโมงเรงดวน และ
เสริมสรางโครงขายการจราจร
ใหครบถวน

 -โดยทําการกอสรางผิวถนน
แอสฟลติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร ถนนไชยมงคล 
กวางเฉลี่ย 6.19 เมตร ยาว
ประมาณ 625.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
3,868.00 ตารางเมตรและ
ถนนราชวงคกวางเฉลี่ย 6.38 
เมตร ยาวประมาณ 536.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 3,420.00พรอมตีเสน
จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก 
พื้นที่รวม 30.0 ตารางเมตร

 -   - 1,907,000  -   -การกอสรางผิวถนน
แอสฟลติก  คอนกรีต 
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร -
การพัฒนาถนนและระบบ
จราจรไดมาตรฐาน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

47  ซอมแซมทางเทาถนนสุโพธิ์
(ชวงจากถนนสถิตย ถึง ถนน
เทศบาล 2)

 -เพื่อความปลอดภัยของผูใชถนน  -ซอมทางเทาถนน สุโพธิ์ โดย
การปูบล็อคคอนกรีต ตัวหนอน
รูปคชกริช จํานวน 2,000 
ตารางเมตร

 -  - 500,000  -   -การซอมแซมเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร

กองชาง

48 ปรับปรุงภูมิทัศนทางเทาถนน
วิพากย

 -เพื่อปรับปรุงสภาพทางเทาให
มีสภาพสวยงามมีแสงสวาง
เพียงพอมีปายจราจรและ
สัญญานจราจรที่ไดมาตรฐาน

 -ปลูกตนไมติดตั้งไฟสวางปาย
จราจรและสัญญาณ  ปาย
จราจร และสัญญาณไฟจราจร
 บริเวณทางเขา 2 ขางทาง 
ชวงสี่แยกสะพานพิบูลถึง
สระแกว

 -  - 1,000,000  -   -การปรับปรุงทางเทา
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร                   
           -สภาพถนน
สวยงามและเปนระเบียบได
มาตรฐาน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

49 ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟสติ
กคอนกรีต และทัศนียภาพ 
ถนนหลวง

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ
การจราจร ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง เพื่อ
ปองกันแกไข  ปญหารถติดใน
ชั่วโมงเรงดวนเพื่อเพิ่มที่พักผอน
หยอนใจ เพื่อเปนที่เชิดหนาชูตา
แกชาวพิบูลมังสาหาร

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสติ
กคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ปรับปรุงทางเทา ปรับดินพื้น
ปลูกหญา ปลูกตนไม ปรับปรุง
ภูมิทัศน

 -  - 12,000,000  -  -การปรับปรุงผิวจราจร
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

  -โครงขายจราจรได
มาตรฐาน  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง

50 กอสรางรางระบายน้ําลําหวย
พอก (เพิ่มเติม)

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล  ลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
 ขนาด 2.50 x 2.00  เมตร  
ความยาวประมาณ  142 
เมตร B18ตามแบบแปลน
เทศบาล

2,000,000  -  -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 30 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลลดนอยลง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

51 กอสรางรางระบายน้ําลําหวย
บุงโงง (เพิ่มเติม)

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล  ลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางรางระบายน้ํา   คสล.
  ขนาด 2.50 x 2.00  เมตร 
 ความยาวประมาณ  142  
เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

2,000,000 -  -  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอยน 
จํานวน 20 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลลดนอยลง

กองชาง

52 ขุดลอกลําหวยหวาย  -เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

 -ขุดลอกลําหวยหวายความลึก
 โดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ความ
กวางพื้นคลองโดยเฉลี่ย 3.50 
เมตรปากคลองกวางโดยเฉลี่ย 
6.50 เมตร ยาวประมาณ 
954 เมตร

 -  - 500,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย
จํานวน 20 ครัวเรือน

 -เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรลดปญหาน้ําทวมขัง
บานประชาชน

กองชาง

53  ขุดลอกลําหวยไผ  -เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

 -ขุดลอกลําหวยผานความลึก
โดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ความ
กวางพื้นคลองโดยเฉลี่ย 3.00 
เมตร ปากคลองกวางโดยเฉลี่ย
 6.00 เมตรยาวประมาณ 
800 เมตร

 -  - 500,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 40 ครัวเรือน

 -ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

54  ขุดลอกลําหวยซัน  -เพื่อใหการระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

 -ขุดลอกลําหวยซัน ความลึก
โดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ความ
กวางของพื้นคลองโดยเฉลี่ย 
3.00 เมตร ปากคลองกวาง
โดยเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 500 เมตร

  -  - 400,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 40 ครัวเรือน

 -ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

55  กอสรางรางระบายน้ําถนน
สรางคําซอยที่ 1 แยกที่ 1-3

 -เพื่อปองกันน้ําทวม และงาย
ตอการรักษาความสะอาด

 -กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ฝารางวี ถนนแยกจากถนน
สรางคํา ซอย 1 ซอย ที่ 1-3 
ความยาวประมาณ 700 เมตร

 -  - 850,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 20 ครัวเรือน

 -ทําใหเกิดความสวยงาม มี
คลองระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน   -ระบบระบายน้ํา
ไดมาตรฐานและทั่วถึง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

56 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพักในถนนพิบูล(ชวง
จากถนนสระแกว ถึงสะพาน
หวยไผ)

 -เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม และเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพักในถนนพิบูล  
(ชวงจากถนนสระแกว ถึง
สะพานหวยไผ) โดยกอสราง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ø 
0.50 เมตร ความยาว 125.0
เมตรพรอมบอพัก คสล.  
จํานวน 18 บอ กอสรางคันหิน
รางน้ําตื้น ความยาว  140.0 
เมตร งานทางเทา  คสล. หนา
 0.08 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 
110.0 ตารางเมตรและงาน
กอสรางคันหินล็อคทางเทา 
ความยาว  134.0 เมตร

 -  - 600,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมประชาชน จํานวน
 30 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

57 กอสรางทอระบายน้ําถนนพิบูล
(ชวงจากถนนสุโพธิ์ ถึงลําหวย
บุงโงง)

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล  ลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางทอระบายน้ํา คสล.  
ทอเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 
เมตร ความยาวประมาณ 150
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

 -  - 1,860,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอยน 
จํานวน 10 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาล เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลลดนอยลง

กองชาง

58 กอสรางทางระบายน้ํา คสล.
ถนนสถิตยนิมานกาล ชุมชนภู
หลวง ซอย 8

 -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง
สรางโครงการขายการระบายน้ํา
ใหทั่วถึง

 -กอสรางทางระบายน้ําชุมชน
ภูหลวง ซอย 8 ความยาวรวม
 2 ขางประมาณ 420.00 
เมตรกวางประมาณ 0.40 เมตร

 -  - 500,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

59 กอสรางทางระบายน้ํา คสล.
ถนนสถิตยนิมานกาลชุมชนภู
หลวง ซอย 9

 -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง
สรางโครงการขายการระบายน้ํา
ใหทั่วถึง

 -กอสรางทางระบายน้ําชุมชน
ภูหลวง ซอย 9 ความยาวรวม
 2 ขางประมาณ 450.00 
เมตรกวางประมาณ 0.40 เมตร

 -  - 600,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

60 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนพิบูล (ชวงจากถ.พรหม
แสง ถึง ถนนอุทุมพร)

  -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบาย
น้ํา ,งานคันหินรางตื้นคสล. 
จํานวน 188 ม. ,วางทอ
ระบายน้ํา คสล.Ø1.00 ม.
จํานวน  178  ม.,รื้อถอน ตัด
ทางเทา ทอระบายน้ํา จํานวน
 207 ม.,วางทอระบายน้ํา 
คสล.Ø1.20 ม. จํานวน 174 
 ม.,วางบอพัก คสล.Ø1.20 ม.
 ฝาในผิวจราจร จํานวน 18 
บอ,กอสรางถนนคสล.0.20 
ม.+ผิวแอสฟลทหนา 0.05 ม.
จํานวน 475  ตร.ม.

 -  - 1,936,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

  -โครงขายจราจรได
มาตรฐานประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

61 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนชาภูบาล ถนนชาภูบาล
ดานฝงขวา (ชวงจากถนน
เทศบาล 2 ถึง ถนนพิบูล)

 -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงการ
ระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบาย
น้ํา ,รื้อถอน ตัดทางเทา ทอ
ระบายน้ํา จํานวน 285 เมตร
 ,งานถนน คสล.หนา 0.15 ม.
จํานวน10 ตร.ม. ,วางทอ
ระบายน้ํา คสล.Ø1.00 ม. 
จํานวน 237 ม. ,วางบอพัก 
คสล.Ø1.00 ม. ฝาบนทางเทา
 จํานวน 30 บอ ,งานคันหิน
รางตื้นคสล. จํานวน 280 ม. ,
งานทางเทา คสล. จํานวน 
530  ตร.ม.

 -  - 1,700,000  -   -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 20 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ํา
ทวมขังบานประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

62 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนชาภูบาลดานฝงซาย (ชวง
จากถนนเทศบาล 2 ถึงถนน
พิบูล)

 -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบาย
น้ํา ,รื้อถอนตัดทางเทาทอ
ระบายน้ํา จํานวน 338 ม.   ,
วางทอระบายน้ําคสล.Ø 1.00
ม.จํานวน 282ม. ,วางบอพักค
สล.Ø 1.00 ม.ฝาบนทางเทา 
จํานวน 35 บอ ,งานคันหิน
รางตื้นคสล. จํานวน 305 ม. ,
งานทางเทา คสล. จํานวน 
550 ตร.ม.  ,งานถนน คสล.
หนา 0.15 ม.  จํานวน 90 
ตร.ม.

 -  - 1,700,000  -   -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 30 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ลดปญหาน้ํา
ทวมขังบานประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

63 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนเทศบาล 2 (ชวงจากถนน
สรางคําถึงถนนชาภูบาล)

 -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบาย
น้ํา ,รื้อถอนตัดทางเทา ทอ
ระบายน้ํา จํานวน 291ม. ,
วางทอระบายน้ํา คสล.Ø 
0.80ม.จํานวน 245 ม. ,วาง
บอพัก คสล.Ø 0.80 ม.ฝาบน
ทางเทา  จํานวน 36  บอ,งาน
คันหินรางตื้น คสล. จํานวน 
280 ม. , งานปูบล็อคทางเขา 
ขนาด30x60x6 ซม.จํานวน 
500 ตร.ม. ,งานถนน คสล. 
0.20ม.+ผิวแอสฟลทหนา
0.05 ม.จํานวน 50 ตร.ม.

 -  - 1,725,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 50 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ   ลดปญหา
น้ําทวมขังบานประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

64 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนเทศบาล 2 (ชวงจากถนน
ชาภูบาลถึงถนนเมืองฮาม)

 -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
(ชวงถ.สุโพธิ-์ถ.เมืองฮาม) โดย
จัดทํางานคันหินรางตื้น คสล.  
จํานวน 200 ม  ,รื้อถอน  ตัด
ทางเทา  ทอระบายน้ํา  จํานวน
  211  ม. , วางทอระบายน้ํา 
คสล.Ø 1.00 ม. จํานวน  
168  ม.วางบอพัก คสล.Ø 
1.00 ม.ฝาบนทางเทาจํานวน
 26 บอ ,งานปูบล็อคทางเทา 
ขนาด30x60x6 ซม. จํานวน 
360 ตร.ม. ,งานถนน คสล. 
หนา 0.15 ม. จํานวน 40 
ตร.ม.

 -  - 1,725,000  -   -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 30 ครัวเรือน

   -การระบายน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ลด
ปญหาน้ําทวมขังบาน
ประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 -กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
(ชวงถนนสุโพธิ์-ถนนชาภูบาล)
โดยรื้อถอน ตัดทางเทา ทอ
ระบายน้ํา จํานวน 92 ม.,วาง
ทอระบายน้ํา คสล.Ø0.80 ม. 
จํานวน 75 ม. , วางบอพัก 
คสล.Ø 0.80 ม.ฝาบนทางเทา
 จํานวน 12 บอ ,งานคันหิน
รางตื้น คสล. จํานวน 83 ม.,
งานปูบล็อคทางเทา ขนา
30x60x6ซม.จํานวน 120 
ตร.ม.,งานถนน คสล.0.20ม.+
ผิวแอสฟลท หนา 0.05ม.
จํานวน 15 ตร.ม.

 -
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

65 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
ถนนสรางคํา (ชวงจากถนน
เทศบาล 2 ถึงลําหวยพอก)

 -เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา
,งานคันหินรางตื้นคสล. จํานวน
 188 ม.,วางทอระบายน้ํา  
คสล.Ø1.00 ม. จํานวน  178
  ม., รื้อถอน ตัดทางเทาทอ
ระบายน้ํา จํานวน 210 ม.,-
วางบอพัก คสล.Ø1.00 ม. ฝา
บนทางเทา  จํานวน 20 บอ ,
งานปูบล็อคทางเทา ขนาด
30x60x6 ซม.จํานวน 420 
ตร.ม.,งานถนนคสล.0.20 ม.+
ผิวแอสฟลท หนา0.05ม.
จํานวน 60 ตร.ม.

 - 1,395,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 12 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ   ลดปญหา
น้ําทวมขังบานประชาชน

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

66  กอสรางระบบระบายน้ํา 
คสล.ลําหวยพอก(ชวงถนน
สรางคํา ถึง ซอยพิมานเมฆ)

 -เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม และเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -งานวางทอระบายน้ํา คสล.
ชนิดทอเหลี่ยมขนาด 2 ชอง 
กวางชองละ 1.25 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 
38.00 เมตร                     
   -กอสรางถนน คสล. หนา 
0.10 เมตร พื้นที่รวมไมนอย
กวา 33.00 ตารางเมตร      -
กอสรางรางระบายน้ําขนาด 
กวาง 2.70 เมตร สูง1.50ยาว
 200 เมตร  -กอสรางคันหิน
รางตื้น  ความยาวรวม  3.0  
เมตร  งานถมดินขางราง
ระบายน้ํา  จํานวน  ไมนอย
กวา  400.0  ลูกบาศกเมตร

 -  - 1,936,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 13 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

67 กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
ลําหวยพอก (ชวงถนนชํานาญ
ถึง ถนนสรางคํา)

 -เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม และเสริมสรางโครงขาย
การระบายน้ําใหทั่วถึง

 -งานวางทอระบายน้ํา คสล.
ชนิดทอเหลี่ยม ขนาด 1 ชอง 
กวาง 1.50 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.50 เมตร ยาวรวม  
160.00 เมตร                 
 -งานถมดินหลังทอระบายน้ํา 
จํานวนไมนอยกวา  400.00 
ลูกบาศกเมตร

 -  - 1,555,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมประชาชน จํานวน
 10 ครัวเรือน

 -ปองกันอุบัติเหตุจากการใช
รถใชถนนการสัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง

68 กอสรางประตูระบายน้ํา คสล.
 บริเวณ ลําหวยหวาย

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางประตูระบายน้ํา 
คสล.ปองกันน้ําทวมบริเวณลํา
หวยหวาย

 -  - 2,000,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมที่พักอาศัยของ
ประชาชน ไดอยางนอย 
จํานวน 40 ครัวเรือน

 -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

กองชาง

69 กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ลําหวยพอก

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําในเขตเทศบาลลด
ปญหาน้ําทวมขังที่พักอาศัยของ
ประชาชน

 -กอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา
 50 แรงมา ขนาดกวาง
เสนผาศูนยกลางอยางนอย 8"

 - 450,000  -  -  -การระบายน้ําในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพลดปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล

 -การกอสรางและจัดซื้อ
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนด

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

70  ติดตั้งสัญญานไฟจราจรแบบ
ไฟกระพริบภายในเขตเทศบาล

 -เพื่อลดความเสี่ยงในจุด
อันตรายทางแยกทางรวม

  -ติดตั้งสัญญานไฟจราจรแบบ
กระพริบสีเหลืองขนาด 300 
มม.หลอด  LED  ตามจุดเส่ียง
อันตราย

 -  - 1,500,000  -  - ติดตั้งสัญญานไฟจราจร
แบบไฟกระพริบภายใน
เขตเทศบาลไดตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ระบบการจราจรได
มาตรฐานประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร

กองชาง

71 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง high
 mast บริเวณคิวรถโขงเจียม

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางใหแก
ประชาชน

 -ติดตั้งเสาไฟฟาแบบสูง  high
 mast  แบบสูงไมนอยกวา 20
 เมตร พรอมอุปกรณบริเวร
คิวรถโขงเจียม จํานวน 1ตน 
บริเวณลานจอดรถหนา
บานพักนายอําเภอ จํานวน 1 
ตน

 -  - 648,000  -  -ประชาชน จํานวน 20 
ครัวเรือนมีไฟฟาฟาสอง
สวาง

   -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น

กองชาง

72 ติดตั้งเสาไฟฟา HightMast
สนามฟุตบอลสนามกีฬากลาง

 -เพื่อเพิ่มแสงสวางและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน

 -ติดตั้งเสาไฟฟาเสาสูง Hight
 mast สนามฟุตบอลสนาม
กีฬากลาง จํานวน 4 ตนพรอม
อุปกรณ

 - 2,800,000  -  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการประชาชนไดรับ
แสงสวางอยางทั่วถึง

 -ประชาชนไดรับแสงสวาง
อยางทั่วถึง

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

73 ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
หลอด LED ถนนหลวง

 -เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาให
ทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
หลอด LED ถนนหลวง จํานวน
 118 จุด

 -  - 1,888,000  -  -ประชาชน จํานวน 10 
ครัวเรือนมีไฟฟาสองสวาง

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น

กองชาง

74 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
แยกโรงรับจํานํา

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน

  -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง HIGHT 
MAST บริเวณแยกโรงจํานํา 
จํานวน 1 ตน พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ประชาชน จํานวน 10 
ครัวเรือนมีไฟฟาสองสวาง

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย ในการ
สัญจรและประกอบกิจกรรม
ตางๆ

กองชาง

75 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
สวนสาธารณะภูหลน

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน

  -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง HIGHT 
MAST บริเวณสวนสาธารณะภู
หลน จํานวน 1 ตน พรอม
อุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย ในการ
สัญจรและประกอบกิจกรรม
ตางๆ

กองชาง

76 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
ลานจอดรถหนาบานพัก
นายอําเภอ

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน

  -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณลานจอดรถหนา
บานพักนายอําเภอ   จํานวน 1
 ตน พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย ในการ
สัญจรและประกอบกิจกรรม
ตางๆ

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

77 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
สวนสาธารณะหาดทรายแกว

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแกผูที่มา
ออกกกําลัง

 -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณสวนสาธารณะ
หาดทรายแกวจํานวน 2 ตน 
พรอมอุปกรณ

 -  - 1,296,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวก  ปลอดภัย ในการ
สัญจร  และการมาใชบริการ

กองชาง

78 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MASTทา
น้ําวัดโพธิ์ตาก

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน

  -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณทาน้ําวัดโพธิ์
ตากจํานวน 1 ตน พรอม
อุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ประชาชน จํานวน 10 
ครัวเรือนมีไฟฟาสองสวาง

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย ในการ
สัญจรและประกอบกิจกรรม
ตาง  ๆ

กองชาง

79 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
หลังสํานักงานเทศบาล

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
เพิ่มความปลอดภัยแก
ประชาชนและพนักงานในการ
สัญจร  และปฏิบัติงาน

 -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST หลังสํานักงานเทศบาล
จํานวน 1 ตน พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนและพนักงาน
ไดรับความสะดวก  
ปลอดภัยในการสัญจร  เกิด
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

80 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
ลานจอดรถหาดทรายแกว

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและนักทองเที่ยว

 - ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณลานจอดรถ
สวนสาธารณะหาดทรายแกว
จํานวน 1 ตน พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวก  ปลอดภัย ในการ
สัญจร  และการมาใชบริการ

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

81 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
ศูนยบริการนักทองเที่ยว

 -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง และ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและนักทองเที่ยว

 -  ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT
 MAST บริเวณศูนยบริการ
นักทองเที่ยว  จํานวน 1 ตน  
พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับความสะดวกปลอดภัย

กองชาง

82 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
ถนนหลวงตัดถนนเทศบาล 2

  -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

 -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณถนนหลวงตัด
ถนนเทศบาล 2 จํานวน 1 ตน
 พรอมอุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ติดตั้งเสาไฟฟา Hight 
mast ไดตามจํานวนที่
ตองการ

 -ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับความสะดวกปลอดภัย

กองชาง

83 ติดตั้งเสาไฟ HIGHT MAST
ศาลากลางบานโพธิ์ตาก

  -เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

 -ติดตั้งไฟฟาเสาสูง  HIGHT 
MAST บริเวณศาลากลางบาน
โพธิ์ตากจํานวน 1 ตน พรอม
อุปกรณ

 -  - 648,000  -  -ประชาชน จํานวน 10 
ครัวเรือนมีไฟฟาสองสวาง

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

84 กอสรางเสาไฟฟาจราจรถนน
พิบูลตัดกับถนนเมืองฮาม

 -เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร  -ทําการกอสรางระบบ
สัญญาณไฟจราจร 1 ชุด 
ตูควบคุมชนิด ไมโครโปรเซส
เตอร 1 เครื่อง เสาไฟฟาพรอม
ดวงโคมชนิด LEDจํานวนตาม
แบบ เครื่องนับเวลาถอยหลัง 
4ทิศทาง การเชื่อมตอ
สายสัญญาณตางๆดวยระบบฝง
ใตดิน

 -  - 1,340,000  -  -กอสรางระบบสัญญาณ
ไฟจราจรไดตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด

 -ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

85 กอสรางเสาไฟฟาจราจรถนน
พิบูลตัดกับถนนอุทุมพร

 -เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร  -ทําการกอสรางระบบ
สัญญาณไฟจราจร 1 ชุด 
ตูควบคุมชนิด ไมโครโปรเซส
เตอร 1 เครื่อง เสาไฟฟาพรอม
ดวงโคมชนิด LEDจํานวนตาม
แบบ เครื่องนับเวลาถอยหลัง 4
 ทิศทาง การเชื่อมตอ
สายสัญญาณตางๆดวยระบบฝง
ใตดิน

 -  - 1,340,000  -  -กอสรางระบบสัญญาณ
ไฟจราจรไดตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด

 -ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

151



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

86 กอสรางเสาไฟฟาจราจรถนน
พิบูลตัดกับถนนชาภูบาล

 -เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร  -ทําการกอสรางระบบ
สัญญาณไฟจราจร 1 ชุด 
ตูควบคุมชนิด ไมโครโปรเซส
เตอร 1 เครื่อง เสาไฟฟาพรอม
ดวงโคมชนิด LEDจํานวนตาม
แบบ เครื่องนับเวลาถอยหลัง 4
 ทิศทาง การเชื่อมตอ
สายสัญญาณตางๆดวยระบบฝง
ใตดิน

 -  - 1,499,000  -  -กอสรางระบบสัญญาณ
ไฟจราจรไดตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด

 -ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง

152



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

87 กอสรางผิวถนนแอสฟลติก 
คอนกรีต ถนนพรหมแสง (ชวง
จากถนนเทศบาล 2 ถึงถนน
สถิตยนิมานกาล)

 -เพื่อปองกัน แกไข ปญหารถ
ติดในชั่วโมงเรงดวน และ
เสริมสรางโครงขายการจราจร
ใหครบถวน

 -โดยทําการกอสรางผิวถนน
แอสฟลติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 15.80 
เมตร ยาวประมาณ 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 3,160.00ตารางเมตร 
พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอร
โมพลาสติก พื้นที่รวม 15.00 
ตารางเมตร

 -  - 1,995,000  -   -การกอสรางผิวถนน
แอสฟลติก  คอนกรีต 
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -การพัฒนาถนนและระบบ
จราจรไดมาตรฐาน

กองชาง

153



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

88 กอสรางผิวถนนแอสฟลติก 
คอนกรีตถนนสุโพธิ์ (ชวงจาก
ถนนเทศบาล 2 ถึงถนนวิ
พากย) และถนนเมืองฮาม 
(ชวงจากถนนเทศบาล 2 ถึง 
ถนนบํารุงราษฎร)

 -เพื่อปองกัน แกไข ปญหารถ
ติดในชั่วโมงเรงดวน และ
เสริมสรางโครงขายการจราจร
ใหครบถวน

 -โดยทําการกอสรางผิวถนน
แอสฟลติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร ถนนสุโพธิ์ กวาง
เฉลี่ย 7.55 เมตร ยาว
ประมาณ 600.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
4,530.00 ตารางเมตรและ
ถนนเมืองฮามกวางเฉลี่ย 7.13
 เมตร ยาวประมาณ 425.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 3,030.00  พรอมตีเสน
จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก 
 พื้นที่รวม  25.0  ตารางเมตร

 -  - 1,976,000  -   -การกอสรางผิวถนน
แอสฟลติก  คอนกรีต 
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -การพัฒนาถนนและระบบ
จราจรไดมาตรฐาน

กองชาง

154



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

89 กอสรางผิวถนนแอสฟลติก 
คอนกรีต  ถนนอุทุมพร (ชวง
จากถนนสถิตยนิมานกาลถึง
ถนนวิพากย) และ ถนนพรหม
แสงซอย 3 (ชวงจากถนน
พรหมแสง ถึงถนนอุทุมพร)

 -เพื่อปองกัน แกไข ปญหารถ
ติดในชั่วโมงเรงดวน และ
เสริมสรางโครงขายการจราจร
ใหครบถวน

 -โดยทําการกอสรางผิวถนน
แอสฟลติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร ถนนอุทุมพร เฉลี่ย
 8.35 เมตร ยาวประมาณ 
740.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 6,173.00 ตาราง
เมตรและถนนพรหมแสงซอย 
3 กวาง เฉลี่ย 5.95 เมตร 
ยาวประมาณ 118.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
702.00 ตาราง

 -  - 1,796,000  -   -การกอสรางผิวถนน
แอสฟลติก  คอนกรีต 
เปนไปตามรูปแบบที่
กําหนด

 -การพัฒนาถนนและระบบ
จราจรไดมาตรฐาน

กองชาง

155



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

90  กอสรางผิวถนนแอสฟลติก 
คอนกรีตถนนหลวง  (ชวงจาก
ถนนพิบูลถึงถนนวิพากย) และ
ถนนวิพากย  (ชวงจากถนน
หลวงถึงทางเขาแกงสะพือ)

 -เพื่อปองกัน แกไข ปญหารถ
ติดในชั่วโมงเรงดวน และ
เสริมสรางโครงขายการจราจร
ใหครบถวน

 -โดยทําการกอสรางผิวถนน
แอสฟลติกคอนกรีตหนา 5 
เซนติเมตร ถนนหลวงกวาง
เฉลี่ย 7.52 เมตร ยาว
ประมาณ 1,323.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
9,950.00 ตารางเมตรและ
ถนนวิพากยกวางเฉลี่ย 8.00 
เมตร ยาวประมาณ 456.00 
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 3,648.00 ตารางเมตร 
 พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอร
โมพลาสติก  พื้นที่รวม19.0  
เมตร

 -  - 5,000,000  -  -การกอสรางผิวถนนแอส
ฟลติก  คอนกรีต เปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนด

 -การพัฒนาถนนและระบบ
จราจรไดมาตรฐาน

กองชาง

156



แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

91 กอสรางถนน คสล.และ  ราง
ระบายน้ําซอยวงศา ซอยรุงศิ
ริวัฒน และ ซอยสาธารณะ
ถนนสถิตนิมานกาล

 -เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
ในการจราจรและแกไขปญหา
น้ําทวมปองกันน้ําทวม

 -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รางยู ฝารางวี ซอยวงศา ซอย
รุงศิริวัฒนและซอยสาธารณะ
ถนนสถิตนิมานกาล ขนาดราง
ยูกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร ฝารางวี 
คสล. ยาว 1,590 เมตร

 -  - 1,370,000  -  -ปองกันการเกิดอุทกภัย
น้ําทวมประชาชน จํานวน
 10 ครัวเรือน

 -เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรลดปญหาน้ําทวมขัง
บานประชาชน

กองชาง

92 กอสรางตอเติมสะพาน คสล. 
ถนนเทศบาล 1

 -เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  -กอสรางสะพาน คสล. ถนน
เทศบาล 1 ขนาด ความกวาง 
 2.00 เมตร ยาวประมาณ 
5.00 เมตร

 -  - 500,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ลดปญหาการจราจรติดขัด
ในชั่วโมงเรงดวน

กองชาง

93 กอสรางถนนคสล.ถนนพิบูล
ซอย 11

 - เพื่อเสริมสรางโครงขาย
การจราจรและเพื่อความสะดวก
ในการสัญจร

 -กอสรางถนน คสล.หนา  
0.15 ม ยาว 536.00  ม 
กวางเฉลี่ย  4.00  ม.หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  2144.00  
ตร.ม.

 -  - 1,500,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -การจราจรไดมาตรฐาน
และทั่วถึง  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

94 กอสรางถนน คสล. ซอยแยก
ถนนสรางคําซอย 4

 -เพื่อพัฒนาถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน  ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรอยาง
ทั่วถึง

 -กอสรางถนน คสล.หนา  
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 5.00
เมตร  ความยาวประมาณ  
340  เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา  1,700 ตารางเมตร

 -  - 1,400,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น

กองชาง

95 กอสรางปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนพิบูล 
(ชวงจากถนนหลวงถึงสะพาน
หวยไผ)

 -เพื่อพัฒนาถนนในเขตเทศบาล
ใหไดมาตรฐาน

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติ
กคอนกรีตหนา 4 ซม. ถนน
พิบูล กวางเฉลี่ย9.86 ม. ยาว
ประมาณ 635.00 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
6,265.00 ม. และงานตีเสน
จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก
พื้นที่ไมนอยกวา 18.00 
ตารางเมตร               -
กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกหนา 4 ซม.

 -  - 2,000,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ถนนไดที่มาตรฐานเกิด
ความปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

96  กอสรางถนน คสล. ซอยขาง
ประปาหนาวัดภูเขาแกว

 -เพื่อเสริมสรางโครงขายจราจร
ใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน

 -กอสรางถนน คสล.หนา 
0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 5.00 
เมตรยาวประมาณ 310 เมตร

 - 1,500,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

97 กอสรางขยายสะพานขาม หวย
โงง ถนนบํารุงราษฏร

 -เพื่อขยายความกวางของ
สะพานเกิดความปลอดภัยใน
การจราจร

 -ขยายความกวางสะพาน 
ออกขางละ 1.00  เมตร 
ความยาว 14.00 เมตร 
พรอมปรับปรุงผิวจราจร

 -  - 600,000  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกและเกิดความ
ปลอดภัยในการจราจร

กองชาง

98 กอสรางอาคารจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนและศาลา
กลางบานชุมชนวัดกลาง

 -เพื่อจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
และประกอบกิจกรรมชุมชน

 -อาคาร คสล.ชั้นเดียวขนาด 
10X20 เมตร ในชุมชนวัดกลาง

 -  - 2,000,000  -  -การกอสรางเปนไปตาม
แบบแปลนที่กําหนดไว

 -ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
สามารถรองรับกิจกรรมของ
ชุมชน

กองชาง

99 สรางศูนยเรียนรูและสงเสริม
อาชีพชุมชน เมืองพิบูลมังสา
หาร

 -เพื่อเพิ่มศูนยเรียนรูและ
สงเสริมอาชีพ

 -สรางศูนยเรียนรูและสงเสริม
อาชีพชุมชน เมืองพิบูลมังสา
หาร โดยจัดทําเปนอาคารศูนย
เรียนรูสงเสริมอาชีพตางๆ

1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -การกอสรางเปนไปตาม
แบบแปลนที่กําหนดไว

 -เปนแหลงเรียนรูและ
สงเสริมอาชีพประชาชนใน
เขตเทศบาลและประชาชน
ทั่วไป

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

100 กอสรางอาคารตลาดคาปลีก
ชุมชนโพธิ์ตาก

 -เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน

 -กอสรางอาคาร คสล.ชั้นเดียว
 ขนาด 35X35 เมตร ลานค
สล. หนา 0.15 เมตรพรอม
กอสรางหอถังน้ําสูงตามแบบ
แปลนของเทศบาล

10,000,000  -  -  -  -กอสรางเปนไปตามแบบ
แปลนที่กําหนดไว

 -ทําใหเศรษฐกิจในทองถิ่นมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น

กองชาง

101 กอสรางอาคารตลาดคาปลีก
ชุมชนภูเขาแกว

 -เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
ในชุมชน

 -กอสรางอาคาร คสล.ชั้นเดียว
 ขนาด 35X35 เมตร ลานค
สล. หนา 0.15 เมตร พรอม
กอสรางหอถังน้ําสูง ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

10,000,000  -  -  -  -กอสรางเปนไปตามแบบ
แปลนที่กําหนดไว

 -ทําใหเศรษฐกิจในทองถิ่นมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น

กองชาง

102 ปรับปรุงอาคารสวนผีเสือเดิม 
เปนโรงเลี้ยงสัตวพื้นเมือง

 -เพื่ออนุรักษสัตวพื้นเมือง       
   -เพื่อสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยว

 -โดยทําการซอมแซมตาขาย
เดิม และปรับปรุงพื้นภายใน 
เปลี่ยนประตูทางเขา ออก โดย
มีขนาดอาคาร กวาง 17.40 
เมตร ยาว 84.00 เมตร และ
งานอื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

1,500,000  -  -   -การกอสรางเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนด

 -เปนแหลงเรียนรูและแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอ
พิบูลมังสาหาร

กองชาง
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แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
           เปาหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

103 กอสรางหอถังน้ําโครงเหล็ก 
บริเวณสวนสาธารณะภูหลน

  -เพื่อใชประกอบกิจกรรม
บริเวณสวนสาธารณะภูหลน

 -กอสรางหอถังน้ําโครงเหล็ก 
ขนาด 3.60X3.60 เมตร 
พรอมถังน้ํา ขนาดความจุ 
2,500 ลิตร พรอมระบบสูบ-
จายน้ําภายในพื้นที่ประมาณ 
40 ไรและบอน้ําใตดิน และ
งานอื่นๆตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

1,000,000  -  -  -  -การดําเนินการเปนไป
ตามรูปแบบที่กําหนดและ
คุณสมบัติ

 -เปนแหลงทองเที่ยวที่
สะอาดสวยงาม                
 -มีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

กองชาง

104 ติดตั้งกลองวงจรปด (cctv) 
ภายในเขตเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

 -เพื่อประโยชนในการติดตาม
และเฝาระวังความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 -จัดซื้อและติดตั้งกลองวงจร
ปด (cctv) ระบบสงสัญญาณ 
wifi ประกอบดวย กลอง ip 
จํานวน 50 ชุด กลองสปดโดม
 จํานวน 5 ชุด เคร่ือง
บันทึกภาพ  จํานวน 2 ชุด 
พรอมอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4,000,000  -  -  -  -จัดซื้อกลองวงจรปด 
(cctv) พรอมอุปกรณได
ครบตามจํานวนที่กําหนด

 -เจาหนาที่ตํารวจสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น          
 -ประชาชนมีความพึ่งพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจเพิ่มขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

78,180,000 17,780,000 113,169,000 5,750,000

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม  104  โครงการ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางคันดินค้ํายันขยะ
มูลฝอย

 -เพื่อค้ํายันมูลฝอยจาก
การฝงกลบขยะมูลฝอย 
และควบคุมปองกันมลพิษ
จากการขจัดขยะมูลฝอย

 -กอสรางคันดินค้ําขยะมูล
ฝอยจากการฝงกลบขยะ
มูลบริวเวณบอกําจัดขยะ
มูลฝอยบอ B,C

7,500,000  -  -  -มีการกอสรางคันดินค้ํา
ยันขยะมูลฝอยไดครบ 3  
บอ

 -สามารถฝงกลบขยะได
อยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข

2 กอสรางและปรับปรุง
อาคารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

  -เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานกําจัดขยะให
เกิดประสิทธิภาพ

 - กอสรางปรับปรุงอาคาร
และสาธารณูปโภค

2,500,000  -  -  -การกอสรางเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

  -การจัดการขยะมูลฝอย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

10,000,000 0 0 0

1.แผนงานเคหะและชุมชน

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี,การสงเสริมการคาการลงทุนการทองเที่ยว,การพัฒนาการเกษตร,การเสริมสรางและรักษาความั่นคง

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน,การสงเสริมคุณภาพชีวิต,การจัดระเบียบชุมชน,การวางแผนการสงเสริมการลงทุน,การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

2.ยุทธศาสตรการรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม   2  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
       เปาหมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

     ตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อใชในการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล

 -จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี แบบอัดทาย

2,400,000 2,400,000  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อใชในการดันเพื่อฝง
กลบขยะมูลฝอย

 -จัดซื้อรถแทรคเตอรตีนตะขาบ 
ขนาด 165 แรงมา จํานวน 1 คัน

 -  - 6,900,000  - กอง
สาธารณสุขฯ

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  -เพื่อใชฉีดพนกําจัดแมลง  -จัดซื้อเครื่องพนยาสะพายหลัง 
ความจุกระบอกสูบ 56.5 ซีซี กําลัง
เครื่อง 2.6 กิโลวัตต (3.5 แรงมา) 
ความจุน้ํามันเชื่อเพลิง 1.5 ลิตร 
ความจุของถังบรรจุ 13.0 ลิตร

55,000  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในกอง
สาธารณสุขฯ

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร CPU 
ความเร็วไมนอยกวา 3.3 GHz  Ram
 ไมนอยกวา 4 GB hard disk ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 tb sinv solid 
stat disk ไมนอยกวา 100 GB

16,000  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในการสํารอง
ไฟฟาเครื่องคอมพิวเตอร

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  (480 watts)

3,200  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในกอง
สาธารณสุขฯ

 -จัดซื้อเครื่องพิมพ multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) มีความละเอียด
ในการพิมพไมนอยกวา 4,800*
1,200 dpi หรือ 1,200*4,800 
dpi สามารถสแกนเอกสารขนาด a4

7,900  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานดูแลรักษา
ความสะอาด

 -จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายขอแข็ง
เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ความจุ
กระบอกสูบ 35.8 ซีซี เครื่องยนต 
2.10 แรงมา ความจุถังน้ํามันเคร่ือง 
0.1 ลิตร ถังน้ํา 0.63 ลิตร

19,000  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย  -เพื่อใชในงานศูนยบริการ
สาธารณสุขฯ

 -จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 
เครื่องๆละ 1,000 บาท

2,000  -  -  - กอง
สาธารณสุขฯ

9 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
งานปองกันฯ

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
 ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 
เครื่องๆละ 33,000 บาท

 - 66,000  -  - สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

10 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  -เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับ
รถดับเพลิง

 -จัดซื้อปมน้ําบาดาล 2 แรงมา 
(1,500 วัตต) พรอมแทงคน้ํา 
2,500 ลิตร จํานวน 4 ใบ

 -  -  - 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

11 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางน้ํา

 -จัดซื้อเรือทองแบนไฟเบอรลาส 
ขนาด 15 ฟุต พรอมเครื่องยนต 
ขนาด 42 แรงมา จํานวน 1 ลํา

150,000  -  -  - สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติของเจาหนาที่

 -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา (30หนา/นาที) ความ
ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 
1,200 * 600 dpi ขนาด a4

 - 7,900  -  - กองวิชาการ
และแผนงาน

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานพัสด/ุ
การเงินและจัดเก็บรายได

 -จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด led 
ขาวดํา (30หนา/นาที) ความละเอียด
ในการพิมพไมนอยกวา 1,200 * 
600 dpi ขนาด a4 จํานวน 3 เครื่อง

23,700  -  -  - กองคลัง

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานพัสดุ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร cpu ไม
นอยกวา 2 แกนหลัก มีความเร็วไม
นอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา Ram 
4 gb (hard drive ) ชนิด sata หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 tb 
จอภาพ lcd หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว

 - 32,000  -  - กองคลัง
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชสําหรับเจาหนาที่
พัสดุการเงิน/จัดเก็บรายได

 -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัว  -  - 28,000  - กองคลัง

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชในงานการเงินและ
งานพัศดุ

 -จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 โตะ  -  - 10,000  - กองคลัง

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชเก็บเอกสารงาน
การเงินและพัสดุ

 -จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้กชัก  
จํานวน 2 ตูๆละ 7,900 บาท

 - 15,800  -  - กองคลัง

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชเก็บเอกสารงาน
พัสดุงานจัดเก็บรายได

 -จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตูๆละ 
10,000 บาท

 - 20,000  -  - กองคลัง

19 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อใชออกตรวจและ
ควบคุมงานกอสราง

 -จัดซื้อรถยนตปกอัพ 2 ตอน 
เครื่องยนตดีเซลเครื่องยนต ไมนอย
กวา 2,000 ซีซี

 - 900,000  -  - กองชาง

20 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนแบบ  ออกแบบ ใน
งานกองชาง

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

29,000  -  -  - กองชาง

21 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล CPU 2 core 
ram ไมนอยกวา 8 gb หนวยความจํา
 1 tb จอภาพไมนอยกวา 12 นิ้ว

21,000  -  -  - กองชาง
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค         เปาหมาย         
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

22 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 
LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ a3

53,000  -  -  - กองชาง

23 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในงานสํารวจดาน
เขียนออกแบบ

 -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(lnkjet printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด a3

8,500  -  -  - กองชาง

24 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -เพื่อใชในการสํารอง
ไฟฟาเครื่องคอมพิวเตอร

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง

6,400  -  -  - กองชาง

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชในสํานักงาน  -จัดซื้อชุดโตะทํางานลิ้นชักพรอม
เกาอี้ ขนาดกวาง 80 ยาว 150 สูง 
75 ซม. พรอมเกาอี้หมุนพนักพิงสูง 
จํานวน 2 ชุด

9,200  -  -  - กองชาง

26 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

 -จัดซื้อเครื่องปรับอาการชนิดติดผนัง
 ขนาดไมต่ํากวา 12,000 btu

18,000  -  -  - กองชาง

27 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการ จัดสงเอกสาร 
งานสํารวจ

 -จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ

44,000  -  -  - กองชาง

2,865,900 3,441,700 6,938,000 100000รวม
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ส่วนที่  5 
การติดตามการประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 
1.1 ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา 
จากผลการการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 มีจ านวน

โครงการตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น 680 โครงการ เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการ 205 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 
30 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมมีการด าเนินการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาการคือ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 8 ยุทธศาสตร์การรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ ร้อยละ 1 ความส าคัญ  

 
ตารางแสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 รวม 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
1.การพัฒนาคน และสังคมให้
มีคุณภาพ มีประเพณี
วัฒนธรรมที่ยังยืน 

185 
 

39 
 

16 
 

168 
 

46 
 

19 
 

140 
 

55 
 

28 
 

493  
140 

 
20 

2.การรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

23 1 0.4 25 3 1 17 2 1 65 6 1 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
เสถียรภาพ 

6 0 0 11 5 2 6 1 1 23 6 1 

4.การพัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

35 13 5 35 16 7 35 24 12 105 53 8 

รวม 249 53 21 239 70 29 198 82 41 686 105 30 
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1.2 สรุปความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลในเทศบาล 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินโครงการของเทศบาล โดยใช้

แบบสอบถามประชาชนทั้ง 17 ชุมชน ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งประเด็นนี้ประชาชนให้ความพึงพอใจมากที่สุดใน 3 ล าดับแรก คือ 
 1). การไดร้ับประโยชน์จากโครงการ 

2). การรับทราบผลการด าเนินโครงการ 
3). การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ตารางแสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557-2559 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2558 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
โครงการ/กิจกรรมเทศบาล 

43 50 8 39 55 5 32 51 17 

2.ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรมที่จะด าเนินการในชุมชน 

40 56 3 39 53 8 22 64 14 

3.ท่านได้รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
อย่างสม่ าเสมอ 

38 57 5 38 56 6 38 81 21 

4.ท่ านมี โอกาสตรวจสอบการ
ด าเนิ นโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาล 

24 63 13 35 48 17 27 79 34 

5.ท่านคิดว่าโครงการของเทศบาล
ด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

29 63 9 29 65 6 39 73 25 

6.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลสามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ 

42 55 3 37 59 4 37 75 25 

7.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 

42 55 2 38 55 7 39 77 25 

8 .ท่ าน คิ ด ว่ าป ระช าช น ได้ รั บ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 

37 61 2 46 51 3 41 73 25 

รวม 37 57 6 38 56 7 38 55 7 
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1.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ 

อาทิ การขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงควรมีการพัฒนาการจัดท าแผนดังนี้ 

1). ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
2). พัฒนาระบบฐานข้อมูลในองค์กรให้เป็นปัจจุบันและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3). อบรมให้มีความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
4). การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาควรให้สอดคล้องและมีการบูรณาการกับ

ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
********************************* 


