
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง- เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ต่่า ม.2  ต.โขงเจยีม ในยามค่่าคืนเพือ่ความปลอดภัย ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(เสนอโดยชุมชนบ้านกลาง) ทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ต่่า ถนนทางลงแม่น้่ามูล หลัง  ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย ถ.ทางลงแม่น้่ามูล ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

สนง.เกษตรอ่าเภอโขงเจยีม ในชีวิตและทรัพย์สิน ระยะทาง  240 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

 ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ทรัพย์สิน

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด)

3 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

แบบโคม ฟูลออเรสเซ็นท์ ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

จ่านวน 5 จดุ ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 5 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) ทรัพย์สิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

แบบโคม ฟูลออเรสเซ็นท์ ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

จ่านวน ๑๐ จดุ ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 10 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ทรัพย์สิน

5 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต่าบล ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

บ้านด่านโขงเจยีม ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ ภายในเขตเทศบาล- ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

ต่าบลด่านโขงเจยีม ทรัพย์สิน

6 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้การเดินทางสะดวก ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ท่าให้การเดินทางได้ กองช่าง

ทางลงท่าน้่าโขง ม. 2 ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ลงท่าน้่า จ่านวน 3 จดุ ความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) (บ้านเหนือ)ตามแบบเทศ- ร้อยละ 80

บาลพร้อมปูายโครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

7 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ถนนร่วมพัฒนา สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 10 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

8 โครงการกอ่สร้างสถานีขนส่ง เพือ่เป็นแหล่งพักผู้โดยสาร กอ่สร้างสถานีขนส่ง1 แห่ง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 80 ผู้โดยสารได้รับความ กองช่าง

อาคารสถานีขนส่ง 1. อาคารสถานีขนส่ง ของประชาชน สะดวกสบายในการ

อาคารพาณิช 2.  อาคารพาณิช ที่มาใช้บริการ  เดินทาง

สวนสาธารณะ ฯลฯ 3.  สวนสาธารณะ

4. กอ่สร้างรางจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ติดต้ังระบบสาธา-

รณูปโภค ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์ สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ สว่างต่อจากบันได ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพื่อความ-

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พระพญานาค ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

ทรัพย์สิน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับแสง- กองช่าง

ไฟฟูาส่องสว่างทั้ง 8 ชุมชน สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ ไฟฟูาส่องสว่างทั้ง 8 ชุมชน ความพงึพอใจ สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ

ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โขงเจยีม ที่ช่ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

ให้มีสภาพดีดังเดิม

11 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค เพือ่อ่านวยประโยชน์ที่จ่าเป็น โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีส่านักงานที่ เพือ่อ่านวยประโยชน์ที่จ่าเปน็ กองช่าง

สาธารณณูปการ ในส่านักงาน ในส่านักงาน เช่น การไฟฟูา สาธารณณูปการ ในส่านักงาน มีประสิทธิภาพ ในส่านักงาน เช่น การไฟฟาู 

การประปา ให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การประปา ใหม้ีประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยมากขึ้น และความปลอดภัยมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง- เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ต่่า ม.2  ต.โขงเจยีม ในยามค่่าคืนเพือ่ความปลอดภัย ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(เสนอโดยชุมชนบ้านกลาง) ทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ต่่า ถนนทางลงแม่น้่ามูล หลัง  ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย ถ.ทางลงแม่น้่ามูล ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

สนง.เกษตรอ่าเภอโขงเจยีม ในชีวิตและทรัพย์สิน ระยะทาง  240 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

 ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ทรัพย์สิน

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด)

3 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

แบบโคม ฟูลออเรสเซ็นท์ ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

จ่านวน 5 จดุ ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 5 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) ทรัพย์สิน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

แบบโคม ฟูลออเรสเซ็นท์ ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

จ่านวน ๑๐ จดุ ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 10 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ทรัพย์สิน

5 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสงสว่าง โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต่าบล ในยามค่่าคืน เพือ่ความปลอดภัย สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ-

บ้านด่านโขงเจยีม ในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ ภายในเขตเทศบาล- ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

ต่าบลด่านโขงเจยีม ทรัพย์สิน

6 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้การเดินทางสะดวก ติดต้ังไฟฟูาแสงสว่างทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ท่าให้การเดินทางได้ กองช่าง

ทางลงท่าน้่าโขง ม. 2 ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ลงท่าน้่า จ่านวน 3 จดุ ความพึงพอใจ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ) (บ้านเหนือ)ตามแบบเทศ- ร้อยละ 80

บาลพร้อมปูายโครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

7 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ถนนร่วมพัฒนา สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ สว่างแบบโคม ฟูลออเรส- ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพือ่ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เซ็นท์ จ่านวน 10 จดุ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

8 โครงการกอ่สร้างสถานีขนส่ง เพือ่เป็นแหล่งพักผู้โดยสาร กอ่สร้างสถานีขนส่ง1 แห่ง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 80 ผู้โดยสารได้รับความ กองช่าง

อาคารสถานีขนส่ง 1. อาคารสถานีขนส่ง ของประชาชน สะดวกสบายในการ

อาคารพาณิช 2.  อาคารพาณิช ที่มาใช้บริการ  เดินทาง

สวนสาธารณะ ฯลฯ 3.  สวนสาธารณะ

4. กอ่สร้างรางจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ติดต้ังระบบสาธา-

รณูปโภค ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แผนงานที่   1     ปรับปรุงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 โครงการติดต้ังไฟฟูาแสงสว่าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการติดต้ังไฟฟูาส่อง- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับแสงสว่าง กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์ สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ สว่างต่อจากบันได ความพึงพอใจ ในยามค่่าคืน เพื่อความ-

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พระพญานาค ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ-

ทรัพย์สิน

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้ประชาชนได้รับแสง- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับแสง- กองช่าง

ไฟฟูาส่องสว่างทั้ง 8 ชุมชน สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ ไฟฟูาส่องสว่างทั้ง 8 ชุมชน ความพงึพอใจ สว่างในยามค่่าคืน เพือ่ความ

ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โขงเจยีม ที่ช่ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

ให้มีสภาพดีดังเดิม

11 โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค เพือ่อ่านวยประโยชน์ที่จ่าเป็น โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีส่านักงานที่ เพือ่อ่านวยประโยชน์ที่จ่าเปน็ กองช่าง

สาธารณณูปการ ในส่านักงาน ในส่านักงาน เช่น การไฟฟูา สาธารณณูปการ ในส่านักงาน มีประสิทธิภาพ ในส่านักงาน เช่น การไฟฟาู 

การประปา ให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การประปา ใหม้ีประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยมากขึ้น และความปลอดภัยมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 837,900 837,900 837,900 837,900 837,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนราษฎรบ่ารุง  ม.2 สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ราษฎรบ่ารุง จากแยกซอย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ลึก 0.30 ม. ยาว 451 ม. 

แหลมทอง) ตามแบบเทศบาล  พร้อม

ปูายโครงการ

2 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. 371,600 371,600 371,600 371,600 371,600 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนจงเจริญ จากแยก สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ถนนจงเจริญ จากแยกถนน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนสุวรรณวารีถึงถนนราษ- ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุวรรณวารี  ถึงถนนราษฎร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ฎรอทุิศ ม.1 ต.โขงเจยีม อทุิศ  ขนาดกว้าง  0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- ลึก 0.30 ม. ยาว 200 ม.

พัฒนา)  ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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3 ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง เพือ่ให้การสัญจรไปมา ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง 128,300       128,300      128,300      128,300      128,300    ประชาชนมี ประชาชนได้รับ

สนง.ชุมสายโทรศัพท์  ม.1 สะดวกปลอดภัย ลดอุ- ชุมสายโทรศัพท์โขงเจยีม ความพงึพอใจ ความสะดวกในการ

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม อบุัติเหตุ จากแยกถนนพรหมสิงห์ ม.1 ร้อยละ 80 สัญจรไปมาและมี

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ต.โขงเจยีม โดยลงดินรอง ความปลอดภัย

พื้นทาง กว้าง5 เมตร ยาว 

73 เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร

ปริมาตรดิน น้อยกว่า 365 

ลบ.ม.  ลงผิวจราจรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 73 ลบ.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้่า ขนาด 

 0.60 ม. จ่านวน  7 ท่อน 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

36

4 โครงการขุดลอกคลองราง เพือ่ให้การระบายน้่า ขุดลอกคลองรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่าภายในเขตเทศบาล ได้สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

5 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 612,300 612,300 612,300 612,300 612,300 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่าตรงมาทางบ้านหมอนงค์- สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง ถ.ราษฎรอทุิศถึงถ.สุวรรณ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

คราญ คสล.ถ.ยุคล จาก ถ.- กล่ินเน่าเหม็น วารี ทั้ง 2 ข้าง โดยกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ราษฎรอทุิศ ถึง ถ.สุวรรณวารี รางระบายน้่า คสล. ขนาด

 ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30  เมตร  ลึก 

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- 0.30  เมตร ความยาวทั้ง 

พัฒนา) 2 ด้านรวม 329.60 ม. 

ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  เร่ิมจาก 390,000       390,000      390,000      390,000      390,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนสุวรรณวารี  หมู่ 1 สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ท่อลอดเหล่ียมถึงหน้าสห- ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ส่งกล่ินเน่าเหม็นปลอด กรณ์โขงเจยีม กว้าง 0.30- ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลฯ ภัยช่วยลดอบุัติเหตุ  ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 195  

 ม. ตามแบบเทศบาลพร้อม

ปูายประชาสัมตามแบบเทศ-

บาล พร้อมปูายโครงการ

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วม จากแยก ถ.ริมมูลหน้าสหกรณ์ ความพึงพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หน้าบ้านคุณประชัน  พึง่พา ขังไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม  ถึงท่อลอดเหล่ียม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ยาว  200 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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8 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย หมู่ 1 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยกถนนร่วมใจพัฒนา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อระบายน้่าเดิม กว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึก 0.30 ม. ยาว 169 ม.

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,600 353,600 353,600 353,600 353,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ร่วมใจพัฒนา   ม.1 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ภู่ก่าชัย  ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถ.ริมมูล ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) 0.30 ม.  ยาว  175  ม.

10 โครงการปรับปรุงพืน้ที่อาคาร คนพกิารได้รับความสะดวก ปรับพื้นที่อาคารเพื่อคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี คนพกิารได้รับความสะ- กองช่าง

เพือ่คนพิการ ในการสัญจรไปมาและมี ความพงึพอใจ ดวก ในการสัญจรไปมา

ความปลอดภัย ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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11 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้า เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน เพือ่กอ่สร้างอาคารร้านค้า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชน  พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว นักท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว จ่านวน และนักทอ่งเทีย่ว ท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว 

และต่างประเทศ ได้รับ 30 หอ้ง พร้อมปรับปรุงพื้น ลาน ความพงึพอใจ และต่างประเทศ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย คอนกรีต เสริมเหล็ก และกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ความสะดวก ปลอดภัย

 ในการซ้ือสินค้า โดม อาคาร ร้านค้ากลางแจง้ ในการซ้ือสินค้า และ-

ฯลฯ ขายสินค้า

12 โครงการปรับปรุงพืน้ที่ปุาช้า เพือ่ใหร้้านค้าเปน็ระเบยีบและ เพื่อกอ่สร้างอาคารร้านค้าหอ้งแถว 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี ร้านค้าเป็นระเบียบ กองช่าง

บ้านด่านใหม่ ประชาชนมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ จ่านวน 4 คูหา 32 หอ้ง พร้อมทั้ง ความพงึพอใจ และประชาชนมีที่

ปรับปรุงพืน้ที่เป็นลานสา ร้อยละ 80 พักผ่อนหย่อนใจ

ธารณะ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. จากปากห้วยฮ่องทราย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงปากห้วยฮ่องทราย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

หน้าบ้านนายคูณ  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)

40

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 903,900 903,900 903,900 903,900 903,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรบ่ารุง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ประปา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อลอดเหล่ียมข้างนรข. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ขนาด  กว้าง 0.40  ม .ลึก  

แหลมทอง) 0.50 ม. ยาว 300 ม. พร้อม

วางท่อระบายน้า่  คสล. ขนาด

0.40 x 1.00  ม.  ชั้น 3 

จ่านวน 11  ท่อน  

15 โครงการกอ่สร้างที่ล้างรถยนต์ เพือ่เป็นการรักษาสภาพ กอ่สร้างที่เปล่ียนล้างรถยนต์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพือ่มีสถาน รถที่ใช้งานในสักงานเทศบาล กองช่าง

ส่านักงานเทศบาล รถให้ใช้งานได้อย่างมี- ของส่านักงานเทศบาล ที่ล้างรถยนต์ เทศบาลได้รับการดูแล



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ และเป็น ส่านักงาน รักษาใหใ้ช้งาน ดี

การรักษาเคร่ืองยนต์ ตลอดอายุการใช้งาน 

และลดการใช้บริการ 

จากร้านภายนอก

41

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้า่ คสล. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนภู่ก่าชัย หน้าที่ท่าการไฟฟาู ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าที่ท่าการไฟฟาูส่วนภูมิภาค ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ส่วนภูมิภาค ม.1 ต.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด  กว้าง 0.30  ม . ลึก  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี 0.30  ม.  ยาว  120  เมตร

ชุมชนตลาดสด

17 เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต ให้ความแข็งแรง เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ให้ความแข็งแรง กองช่าง

เทศบาลเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ไม่ช่ารุดง่าย ชุมชนตลาดสดเป็นฝา ความพงึพอใจ ไม่ช่ารุดง่าย

ตะแกรงเหล็ก ร้อยละ 80

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1 กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 591,052       591,052      591,052      591,052      ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมมูล 2 ช่วง ม. 1 ต.โขงเจยีมไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กว้าง 4.00 ม. หนา0.15 ม. ยาว ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

296 ม. ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนน 69,888         69,888        69,888        69,888        ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

คสล.ขนาด กว้าง 4.00 ม. . 660,940      660,940      660,940      660,940     ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูายประ

ชาสัมพันธ์โครงการ

42

19 โครงการขยายผิวจราจร ถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1  กอ่สร้างถนน คสล. 41,842 41,842 41,842 41,842 41,842 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.20 ม หนา0.15 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

ม.2 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ยาวเฉล่ีย 69.85  ม.ช่วงที่2 กอ่สร้าง  ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

(เสนอโดยชุมชนบ้าน ถนน คสล.ขนาด  กว้างเฉล่ีย 1.10 ม . 10,680 10,680 10,680 10,680 10,680 ปลอดภัย

บ้านใต้แหลมทอง หนา  0.15 ม  ยาวเฉล่ีย  19.45  ม.  52,520 52,520 52,520 52,520 52,520

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

20 โครงการปรับปรุงรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงรางระบายน้่า คสล. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนพรหมสิงห์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ข้างบ้าน นายจนัทร์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ดวงศรี  ถึงรางระบายน้่าเดิม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาด  กว้าง 1.80  ม .หนาเฉล่ีย

015 ม. ยาว 33.00  ม.พร้อมบอ่พกั  

จ่านวน  1 บ่อ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 2  ด้าน 305,890 305,890 305,890 305,890 305,890 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงที่ 1 จากแนวรางระบายน้่าเดิม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแนวท่อระบายน้่าข้างสนามกฬีา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ยาว  122 ม. พร้อมบ่อพัก

ช่วงที่ 2 จากแนวรางระบายน้่าเดิม 311,875 311,875 311,875 311,875 311,875

ถึงบ่อพัก คสล.หน้า นรข. 611,765 611,765 611,765 611,765 611,765

ยาว  125 ม.ขนาด  กว้าง 0.40 ม . 

ลึก  0.50 ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

22 ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

แอสฟัสติค ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ แอสฟัสติค ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80
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23 กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

24 โครงการวางท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างวางท่อระบายน้่า คสล. 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ขนาด ø 0.30 ม.ถึง ซ.ประทุมทวีป ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  54.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) ถมดิน (54x4x3)648 ลบ.ม. 60,562 60,562 60,562 60,562 60,562



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

วางหนิเรียงตลอดแนว (54x3x1) 108512 108512 108512 108512 108512

162 ลบ.ม. 180,365 180,365 180,365 180,365 180,365

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

25 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม 192,400       192,400      192,400      192,400      192,400    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง รางระบายน้่าขนาดกว้าง 0.12 ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก2.10 ม. ยาว6 ม. ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
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26 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า  และกอ่สร้างอาคารเขื่อนหินทิ้ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชนมี เพือ่ปูองกนัแนว กองช่าง

พังริมน้่าโขง เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง ยาว  500.00  ม. ความพงึพอใจ ตล่ิงริมแม่น้่า

บ้านนางสายสมร  เพ็งพิมพ์ เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อม ร้อยละ 80

หมู่ที่  2    ต.โขงเจยีม ปูายโครงการ

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

27 กอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้าวัด ท่าใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถ้่า 932,500       932,500      932,500      932,500      932,500    ประชาชนมี ท่าใหก้ารเดินทางสะดวก กองช่าง

ถ้่าเหวสินธ์ุชัย ม. 1 ต.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ เหวสินธ์ุชัย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว ความพงึพอใจ ปลอดภัย

373 ม. หนา 0.15 ม.  ร้อยละ 80

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1865 ตร.ม. ตาม แบบ

เทศบาลพร้อมป้ายประชา-

สมัพนัธ์
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28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถ.ภู่ก่าชัย 563,800       563,800      563,800      563,800      563,800    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย  หมู่ที่  1  ต.โขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากแยกถ.ราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หน้ารีสอร์ท บ้านสวนพีรดา  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน ขนาดกว้าง 0.30  ม.  

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ลึก  0.30  ม. ยาว 239 ม.

 ตามแบบเทศบาลพร้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ปูายโครงการ

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซ.ต้นตาลคู่ หมู่ที่ 1  ต.โขง- ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซ.ต้นตาลคู่   ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  0.30  ม.ลึก  0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน  ยาว  45.00  ม. ตามแบบ

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) เทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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30 โครงการกอ่สร้าง   ถนน  คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนน  คสล. สนาม 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สนามกฬีาหน้า  นรข.   หมูท่ี่ 1 ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กฬีาหน้า นรข. ขนาดกว้าง  ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม 4.00  ม. ยาว  106  ม. ร้อยละ 80 ไปมา และมีความ

จ.อบุลราชธานี  หนา 0.15  ม.หรือมีพืน้ที่ ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชน ไม่น้อยกว่า  424   ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

บ้านน้อยพัฒนา) ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,800 353,800 353,800 353,800 353,800 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.ภู่ก่าชัย  หมู่ที่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย ขนาดกว้าง 0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  ม. ลึก 0.30  ม.ยาว 150. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) 00ม. ตามแบบเทศบาล

พร้อมปูายโครงการ

32 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.โขงมูล  หมู่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก 0.30  ม. ยาว 153.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์ฯ) พร้อมวางท่อระบายน้่า ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม. จ่านวน 40 ท่อน 

บอ่พกัน้่า ขนาดกว้าง 0.80 ม.  ยาว 

0.80 ม. 4 ชดุ ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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33 กอ่สร้าง ถนน คสล. ซ.ประทุมทวีป เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้าง  ถนนคสล.  ซ.ประทุมทวีป 572,500 572,500 572,500 572,500 572,500 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม. 1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง  5 ม.  ยาว 229 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจรไปมา

หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย

1,145 ตร.ม. 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

34 โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ผ่านบ้าน อ.นารี  ลงคลองโสกหนิ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ผ่านบ้าน อ.นารี  บุญมั่น   ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หมู่ที่  2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลงคลองโสกหนิ ขนาดกว้าง  2.00 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว  220 ม.  หนา  0.10  ม.  

(เสนอโดยชุมชนบ้านกลางสามัคคี) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   440  ตร.ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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35 โครงการกอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือ เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กอ่สร้างโปะฺท่าเทียบเรือจดุผ่อนปรน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน  ไทย-ลาว  นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว ไทย-ลาว  ตล่ิงแม่น้่าโขง  โดย และนักท่องเที่ยว นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ไทย- ลาว

ตล่ิงแม่น้่าโขง  ทต.บ้านด่านโขงจยีม และต่างประเทศ  ได้รับความสะดวก กอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือโครงสร้าง ความพงึพอใจ และต่างประเทศ   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า เหล็กรูปพรรณ  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ร้อยละ 80  ได้รับความสะดวกปลอดภัย 

จ.อบุลราชธานี และขายสินค้า ยาว  12.00  ม.  พื้นที่ไม่น้อยกว่า ในการซ้ือสินค้าและขายสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) 72  ตร.ม.  พร้อมเรือไฟเบอร์กราส

ขนาด  40  แรงม้า  และเส้ือชูชีพ

100  ตัว

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

36 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้ กองช่าง

คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ความพงึพอใจ ได้สะดวก

สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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37 ซ่อมแซมถนนประปา เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก เพือ่ซ่อมแซมถนนประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพื่อใหช้าวชุมชนได้มีสถาน โดยรอบ ขนาดกว้าง 0.30 ม.  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

สถานที่พักผ่อน  ที่ราชพัสดุ ที่ออกก่าลังกาย  และสถาน ลึก 0.30  ม.  และระบบไฟฟูา ความพงึพอใจ ออกก่าลังกาย  และใช้ในงาน

ลานพระบรมรูป  ร.5   หมู่ที่ 1 ที่พักผ่อนรวมทั้งใช้ในการ แสงสว่างโดยรอบ ร้อยละ 80 รัฐพธีิร่วมกนั

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ประกอบงานรัฐพิธีวันปิย- ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) มหาราช

39 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้่าสาธารณะ เพื่อใหม้ีหอ้งน้่าสาธารณะ กอ่สร้างหอ้งน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000       300,000      300,000      300,000      300,000    ประชาชนมี เพือ่ใหป้ระชาชนและ กองช่าง

หมู่ 1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม เพียงพอกบัจ่านวนนักท่อง- จ่านวน 10 ห้อง  ชาย 4 ห้อง / ความพงึพอใจ นักท่องเที่ยวได้ใช้

จ.อบุลราชธานี เที่ยว และเพื่อใหม้ีหอ้งน้่า หญิง 6 ห้อง  ขนาดความกว้าง ร้อยละ 80 หอ้งน้่าที่สะอาด

สาธารณะ ที่สะอาดได้- 5.00 ม. ความยาว 5.60 ม. พื้นที่

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า  28  ตร.ม.  ตามแบบ

เทศบาลก่าหนด  พร้อมปูายประ-

ชาสัมพันธ์โครงการ
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40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า  คสล. 63,000         63,000        63,000        63,000        63,000      ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยจติเกษม  หมู่ 2  ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยจติเกษม  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  26  ม. ลึก 0.30  ม. พร้อมวาง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ท่อระบายน้่า คสล.ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม.  จ่านวน 3 ท่อน

ตามแบบเทศบาลก่าหนด

41 โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ราชพัสดุ เพือ่ใหช้าวชุมชนได้มีสถานที่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจดัใหม้ี 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนมี ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ กองช่าง

แปลงที่ 14  หมูท่ี่ 1 ต.โขงเจยีม จอดรถ  และสถานที่พกัผ่อน สถานที่จอดรถ  สถานที่จ่าหน่ายสินค้า ความพงึพอใจ จอดรถ  และสถานที่พักผ่อน

 อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ รวมทั้งใช้เปน็สถานที่แสดงสินค้า ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 รวมทัง้ใชเ้ป็นสถานทีแ่สดงสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) เพือ่จ่าหน่ายในช่วงวันหยุด พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการ เพื่อจ่าหน่ายในช่วงวันหยุด

และเทศกาลต่างๆ และเทศกาลต่างๆ

42 โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่า เพือ่ปดิกัน้น้่าจากหว้ยมิใหไ้หล กอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่าในล่าหว้ย 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000    ประชาชนมี ปูองกนัน้่าจากล่าห้วยไหลเข้า กองช่าง

ในล่าหว้ยในเขตเทศบาล จ่านวน เข้าภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล จ่านวน 6 จดุ ภายใน ความพงึพอใจ พื้นทีเ่ทศบาลช่วงน้า่หลาก

6 จดุ (เสนอโดยชุมชนตลาดสด) เขตเทศบาล ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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43 โครงการจดัท่าถนนลงสู่แม่น้่า เพือ่รองรับการขนส่ง กอ่สร้างถนนลงสู่แม่น้่า-ท่าเรือ 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  ประชาชนมี การสัญจรสะดวก กองช่า

ท่าเรือ ในเขตเทศบาล และท่องเที่ยว จ่านวน 2 จดุ ความพงึพอใจ และรองรับการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ท่องเที่ยว

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อใหก้ารระบายน้า่ออกจากถนน กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถนน 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ระบายน้่าออกจากถนน กองช่าง

คสล. ถนน ประปาด้านโรงเรียน ได้สะดวก และลดอบติัเหตุ ประปาด้านโรงเรียนบ้านด่าน ความพงึพอใจ เพือ่ไม่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

บ้านด่าน ม. 2 ม.2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ยาว 150 เมตร 

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

45 โครงการปรับปรุงคลองโสกหิน เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงคลองโสกหินตลอดสาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ม. 2 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จ่านวน  1 แห่ง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

46 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสะดวก ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยภักดีณรงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

ซอยภักดีณรงค์ (ข้างประปา) ม.2 ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย
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47 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติค เพื่อให้การเดินทางสะดวก  กอ่สร้างถนนเอสฟัสท์ติก 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนภายในเขตเทศบาล ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ถนนภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย

48 โครงการปรับปรุงถนน ในชุมชน  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก ปรับปรุงถนนในชุมชนโนนสวรรค์ 400,000       400,000      400,000      400,000      400,000    ประชาชนมี ท่าให้การเดินทางได้สะดวก กองช่าง

บ้านโนนสวรรค์แสนสุข ต้ังแต่บ้าน ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ แสนสุขต้ังแต่บ้านนายดนัย อุ้มแกว้ ความพงึพอใจ ปลอดภัยและระบายน้่า

นายดนัย  อุม้แกว้ถึงบ้านปูาต๊ิก และรางระบายน้่าเน่าเสีย ถึงบ้านปูาต๊ิก เป็นระยะทาง 200 ร้อยละ 80 เน่าเสียและน้่าใช้

เมตร โดยเป็น คสล.กล้าง 3 เมตร ในครัวเรือน

ยาว 200 เมตร พร้อมรางระบายน้่า

คสล.ท่อคร่ึงซีก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

49 โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่า คสล. ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ระบายน้่า คสล. ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 385 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ตลอดจนซ่อมแซมฝาปิดท่อ

หรือส่วนที่ช่ารุดต่างๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

50 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ความพงึพอใจ ทางสะดวก

จ่านวน 1 ชุด (ชุมชนตลาดสด) จ่านวน 1 ชุด ร้อยละ 80 ปลอดภัย

51 โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง เพือ่ปูองกนัแนว โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง 2,400,000     2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000  ประชาชนมี เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า กองช่าง

บริเวณปากหว้ยโสกหนิ โดยการกอ่ ตล่ิงริมแม่น้่า บริเวณปากหว้ยโศกหนิ โดยการกอ่ ความพงึพอใจ เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก

สร้างสะพาน  และเพือ่ให้การ สร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) เดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว 20 ม. แบบไม่มีไหล่ทาง

52 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถนนราษฎรบ่ารุง ฃนาดกว้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านเหนือ) 2.50 ม. สูง2.20 ม. ยาว 50 ม. 

พร้อมถมดินเกรดเกล่ียเรียงปรับแน่น

ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๘ ลบ.ม.

พร้อมวางหนิใหญ่ ปริมาณไม่น้อยกว่า

780 ลบ.ม. ตามรูปแบบ

และรายการที่เทศบาลก่าหนด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

53 โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง 282,500       282,500      282,500      282,500      282,500    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวก ปลอดภัย เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ปรับปรุงโครงการเททับโดย ช่วยลดอบุัติเหตุ ปรับปรุงโครงการเททับโดย ร้อยละ 80 ปลอดภัย

แอสฟัสติค แอสฟัสติค ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร ความหนา 4 มม.

54 โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

พัฒนา จากส่ีแยก สะดวก ปลอดภัย พัฒนา จากส่ีแยก ถึงโรงแรมอารยา ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ถึงโรงแรมอารยา ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว195 เมตร หนา0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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55 โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน

จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนน สะดวก ปลอดภัย จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนนโขงมูล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โขงมูล ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว 291 เมตร หนา 0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

56 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ความสูง 2.50 เมตร พร้อมถมดินเกรด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ด้านข้างบ้านสวนริมน้่ารีสอร์ท ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เกล่ียเรียบปรับแน่น ปริมาณไม่น้อย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 จนถึงแม่น้่ามูล (ชุมชนปากมูล) กว่า 4,250 ลบ.ม. พร้อมงาน

หินใหญ่ น้อยกว่า 1,860 ลบ.ม. 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

57

57 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ปูองกนัอนัตราย กองช่าง

ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี สะดวก ปลอดภัย ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี ความพงึพอใจ จากการสัญจร

จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ช่วยลดอบุัติเหตุ จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ร้อยละ 80 ไปมาของประชาชน

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 130 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

58 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 396,000       396,000      396,000      396,000      396,000    ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป สะดวก ปลอดภัย เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนปากมูล) ช่วยลดอบุัติเหตุ ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว ร้อยละ 80 ปลอดภัย

180 เมตร หนา 0.15 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

58

59 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 646,000 646,000 646,000 646,000 646,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ข้างธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ข้างธนาคาร กรุงไทย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงหน้า นรข. ขนาด ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ถึงหน้า นรข. (ชุมชนตลาดสด) ขนาด 0.30x0.30 เมตร ความยาว

รวมทั้งส้ิน 404 เมตร ข้างละ 202 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60 โครงการอดุหนุนการประปาส่วน เพือ่ให้ประชาชน โครงการอดุหนุนการประปาส่วน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้ประชาชน กองช่าง

ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ มีน้่าใช้ในการอปุโภค ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ การขยายท่อ ความพงึพอใจ มีน้่าใช้ในการอปุโภค 

(ชุมชนตลาดสด) บริโภคในครัวเรือน เมนน้่าประปา จากเกษตรอ่าเภอ ร้อยละ 80 บริโภคในครัวเรือน

ถึงทางเข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย 

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ขนาด 4 เมตร ร้อยละ 80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่เทศบาลก่าหนด

59

62 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ซอยบ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า โรงแรม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โรงแรมโขงเจยีม โขงเจยีม ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนตลาดสด) 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตร

ดินลูกรัง 66 ลบ.ม. ความหนา 0.30

เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0.10 เมตร กอ่สร้างตาม

รูปแบบและรายการที่เทศบาลก่าหนด

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

หนา 0.15 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

แสนสุข ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น แสนสุข ขนาดกว้าง 0.30x0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) เมตร ความยาว 220 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

65 โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก กอ่สร้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200

เมตร หนา 0.20 เมตร 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

61

66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ประชาชนมี  เพื่อใหก้ารเดินทาง กองช่าง

คสล.ถนนจงเจริญ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล.ถนนจงเจริญ ขนาด ความพงึพอใจ สะดวก

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ความยาว ร้อยละ 80

400เมตร ข้างละ 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมมูล ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมมูล ขนาด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ความยาว 195เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

68 โครงการติดต้ังกระจกส่องตามแยกต่างๆปูองกนัอบุัติเหตุ โครงการติดต้ังกระจกส่องตาม 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ประชาชนมี ปูองกนัอบุัติเหตุ กองช่าง

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) บนท้องถนน แยกต่างๆ ความพงึพอใจ บนท้องถนน

ร้อยละ 80

62

69 โครงการกอ่รางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่รางระบายน้่า 515,200 515,200 515,200 515,200 515,200 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมโขงจากแยกแกล้ว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขงจากแยกแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ประดิษฐ์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ต่ารวจน้่า ต่ารวจน้่า ความยาวรวม 322 

เมตรข้างละ 161 เมตร  

ขนาดกว้าง0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

70 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 841,600 841,600 841,600 841,600 841,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

วัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น วัดโขงเจยีม ความยาวรวม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 526 เมตร ข้างละ 230 ม. 

กว้าง 0.30x0.30 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและ 

รายการที่เทศบาลก่าหนด
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71 โครงการซ่อมแซมฝา  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการซ่อมแซมฝาราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย

รางระบายน้่า ภายในเขต  ช่วยลดอบุัติเหตุ ระบายน้่าถนนราษฎรบ่ารุง  ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

เทศบาล ต.โขงเจยีม ร้อยละ 80

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)

72 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ความยาวรวม1,220 เมตร  

ข้างละ 610 เมตร กว้าง 

0.56x0.68 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ท่ีเทศบาลก าหนด
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73 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการจ่าหน่าย โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพือ่สะดวกในการ กองช่าง

ทับลานกฬีา บริเวณสถานี สินค้าไทย - ลาว ทับลานกฬีา บริเวณหน้า ความพงึพอใจ จ่าหน่ายสินค้าไทย 

เรือโขงเจยีม เพือ่ให้การระบายน้่าได้ สถานีเรือโขงเจยีม ร้อยละ 80 ลาว เพือ่ใหก้ารระบาย

พร้อมรางระบายน้่า สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง 30 เมตร หนา 0.15 เมตร น้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง

ทั้งสองข้างทาง กล่ินเน่าเหม็น รางระบายน้่า ขนาดกว้าง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

 0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ

ข้างสถานีต่ารวจน้่า ข้างสถานีต่ารวจน้่า 

ขนาดกว้าง 0.30x0.30 เมตร 

ความยาว 160 เมตร ข้างละ 80 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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75 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมหลาย 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลายช่องเสริมเหล็ก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่องเสริมเหล็ก ถนนราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรอทุิศบริเวณบ้าน ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บริเวณบ้านคุณจนัทร์ธร ศรีบุระ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

คุณจนัทร์ธร ศรีบุระ สภาพเดิมเปน็ท่อน้่ากลม ขนาดกว้าง

(ชุมชนตลาดสด) 2.40x2.40 ม. จ่านวน 2 ช่อง

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

76 โครงการขุดลอกรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกรางระบายน้่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค

(ชุมชนตลาดสด)

76 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่าได้สะดวก

คสล.หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์  น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์ ความพงึพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม   ขนาดกว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80

ลึก 0.30 ม. ยาว 160 ม.

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโตรงการ  
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77 โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น เป็นที่พักผ่อนของ โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น 350,000       350,000      350,000      350,000      350,000    ประชาชนมี เปน็ที่พกัผ่อนของ กองช่าง

หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ประชาชนภายในชุมชน หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ประชาชนภายในชุมชน

(ชุมชนบ้านกลาง) 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร ร้อยละ 80

พร้อมหนังสือพิมพ์และหนังสือ ที่มาใช้บริการ

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

78 โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยเบิกบาน ม.2 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยเบิกบาน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ที่มาใช้บริการ

79 ซ่อมแซมถนนที่ช่ารุด ภายในเขต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก ซ่อมแซมถนนทีช่่ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

เทศบาล ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  เพือ่ให้ความปลอดภัย ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ  ได้สะดวกเพือ่ให้

จ.อบุลราชธานี  ช่วยลดอบุัติเหตุ ร้อยละ 80  ความปลอดภัยช่วย

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ลดอบุติัเหตุ
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80 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 80 เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

81 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 64,000         64,000        64,000        64,000        64,000      ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว 40 เมตร

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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82 โครงการกอ่สร้าง ถนนลงแม่น้่า เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ห้วยขัว ม.2 ต.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนลงแม่น้่าห้วยขัว ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

83 โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)

84 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 480,000       480,000      480,000      480,000      480,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นายศรีโครต  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นายศรีโครต  กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 300 เมตร

(ชุมชนบ้านเหนือ) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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85 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สุริยวงค์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  x 0.30 ม. ยาว 150 เมตร

จ.อบุลราชธานี กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ที่เทศบาลก่าหนด

86 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โดยกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 500 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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87 โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล เพือ่สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ  โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ ความพงึพอใจ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

จ.อบุลราชธานี ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บ้าง ที่เทศบาลก่าหนด ร้อยละ 80 ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บา้ง 

(ชุมชนตลาดสด) โดยการ น่าส่ิงของมาจ่าน่า โดยการน่าส่ิงของมาจ่าน่า

88 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 150 เมตร

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

89 โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์  ช่วยลดอบุัติเหตุ ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ร้อยละ 80

จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนปากมูล)
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90 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านทุ่ง)

91 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ให้พ่อค้า  แม่ค้า  โครงการกอ่สร้างอาคาร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชน เพื่อให้พ่อค้า  แม่ค้า  ชาวชมุชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ ชาวชุมชน  นักท่องเที่ยว  จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว

และอาคารร้านค้า ทั้งไทย - ลาว และต่าง และอาคารร้านค้า ความพงึพอใจ และต่างประเทศ  ได้รับความ

 ประเทศ  ได้รับความสะดวก ร้อยละ 80  สะดวก ปลอดภัย  ในการ

ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้า และขายสินค้า

และขายสินค้า

92 จดัซ้ือเรือโดยสาร  เพือ่บริการนักท่องเที่ยว จดัซ้ือเรือโดยสาร  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน เพือ่บริการนักท่องเที่ยว กองช่าง

ขนาด 50 ที่นั่ง ขนาด 50 ที่นั่งจ่านวน 1 ล่า และนักทอ่งเทีย่ว

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80

72



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนริมมูล โดยกอ่ ความพงึพอใจ  ได้สะดวก เพือ่ใหค้วาม

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ปลอดภัย สร้างถนนขนาดกว้าง 5.00 ร้อยละ 80 ปลอดภัย

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

94 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยประทุมทวีป ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ซอยประทุมทวีป สองข้างทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

95 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

เหวสินธ์ชัย ปลอดภัย เหวสินธ์ชัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

73

96 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  ลึกเฉล่ีย

 0.65  ม. ยาว 296 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

97 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง
ถนนภู่ก่าชัย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 126 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74

98 โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างคอนกรีต 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

โครงการเดิม ปลอดภัย โครงการเดิม ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

99 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

(อารยาริเวอร์ไซต์- ปลอดภัย (อารยาริเวอร์ไซต์- ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

บ้านไร่ไกล้ลาว บ้านไร่ไกล้ลาว 

(เททับถนน คสล.เดิม) ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 230  ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

75

100 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ปลอดภัย ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

อ่าเภอ อ่าเภอ

ลงดินถม  540 ลบ.ม.

ลงดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 300  ม. หนา  0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

101 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า

จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด 0.30  x 0. 30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 260  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ที่เทศบาลก่าหนด

76

102 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ข้างศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ข้างศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 60 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

103 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.20  x 0.90 ม.

ยาว 36  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

77

104 โครงการขยายไหล่ทาง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการขยายไหล่ทาง 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล.  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล. ความพงึพอใจ  ไปมาได้สะดวก 

ปลอดภัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

105 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายกอง กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายกอง กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 163  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

106 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายคล้าย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายคล้าย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 96  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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107 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพือ่ใหเ้ด็กมีอาคารเรียนเพิม่ขึ้น กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.  - 423,000 423,000 423,000 423,000 ประชาชน เด็กมีอาคาร กองช่าง

สงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสะดวกสบาย ไม่คับแคบ เทศบาลต่าบลบา้นด่าน อาคาร ขนาด มีความ เรียนเพิ่มขึ้น

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม กว้าง 6.00 ม ยาว 16.00 ม. พึงพอใจ และสะดวก

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ80 สบาย

108 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพื่อใช้ในการจดักจิกรรม มี กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีสถานที่เพียง กองช่าง

สงค์ผู้สูงอายุ มีสถานที่ เพียงพอต่อการ- ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม มีความ พอสะดวกสบาย

จดักจิกรรม หน้าอาคารกองสวัสดิการ ส่านักงาน พึงพอใจ ใช้ในการจดั

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ร้อยละ80 กจิกรรม

109 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  - 182,500.00      182,500.00      182,500.00     182,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

คสล. ซอยแจม่จนัทร์  หมูท่ี่ 1 น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ซอยแจม่จนัทร์ หมูท่ี่ 1 มีความ น้่าได้สะดวก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 ม ยาว 62.00 ม พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ส่งกล่ินเหม็น
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110 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ระบายน้่าได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม. พืน้ที่ 92,500 92,500 92,500 92,500 ประชาชน การสัญจรไปมา กองช่าง

เหล็ก พร้อมรางระบายน้่าคอนกรีต ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.รางระบายน้่า มีความ สะดวกการ

เสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก  คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม.ยาว 26.00 พึงพอใจ ระบายน้่าไม่

ชุมชนโนนสวรรค์  ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ท่วมขัง

111 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 450,500.00      450,500.00      450,500.00     450,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

คสล. ถนนริมโขง หลังศูนย์อทุก 0.80 x 1.00 ม. ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ ไม่ท่วมขังไม่ส่ง

วิทยาที่ 11 กว้าง 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. หนา ร้อยละ80 กล่ินเหม็น

 0.15 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 260. ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

112 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 253,500.00      253,500.00      253,500.00     253,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

ถนน คสล. ถนนริมโขง- มูล         0.80 x 1.00 ม.ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขัง

 (ข้างบ้านนายอ่าเภอ) กว้างเฉล่ีย 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเหม็น

 หนา 0.15 ม.หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า

96.80ตร.ม.
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113 โครงการอาคารหลังใหม่ตลาดสด เพื่อใหต้ลาดเปน็ระเบยีบ พอ่ค้า  - ปรับพนืและท่าความสะอาดพืน้เดิม  - 402,000.00      402,000.00      402,000.00     402,000.00    ประชาชนมี ได้รับความสะ- กองช่าง

แมค้า ชาวชุมชน นักทอ่งเทีย่ว ทัง้  - ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12x12 ความพึงพอใจ ดวก ปลอดภัย

ไทย ลาว ต่างประเทศ ได้รับความ (แบบผิวหยาบ) ร้อยละ80 ในการซ้ือสินค้า

สะดวกปลอดภัยในการซ้ือสินค้า

114 กอ่สร้างรางระบายน้่าตลอดสาย ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

จากสามแยกถนนราษฎรอทุิศถึง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ความพึงพอใจ น้่าได้สะดวก

ถนนสุวรรณวารี ฝ่ังบ้านนายบรรจง รางระบายน้่า คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม. ร้อยละ80 น้่าไม่ท่วมขัง

ขันธเวช ยาว 26.00 ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม ไม่ส่งกล่ินเหม็น

115 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมมูล เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม.  - 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

จากหน้าส่านักงานเกษตรอ่าเภอโขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา  0.15 ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนพรหมสิงหถ์ึง ทางลงแพล่าโขง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

116 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก เพื่อใหช้าวชุมชุนได้รับความสะ- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ตลอดแนว ดวกในการสัญจรไปมา ช่วยลด ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

อบุัติเหตุ ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ
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116 กอ่สร้างถนนลูกรัง ถนนร่วมพฒันา เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก  -  -  -  - ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

หลังโรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

118 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 12 ม. ยาว 150 ม.  - 1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

บา้นด่าน(ถนนแกล้วประดิษฐ์เชื่อมกบั ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ช่วงที่ 2 กว้าง 8  ม. ยาว 175 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2173 ช่วงที่ 3 กว้าง 7 ม. ยาว 1075 ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม - สิรินธร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 10,725 ตร.ม

119 ก่อสร้างสะพานข้ามร่องค้อ เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 6 ม.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

120 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1463 ม.  - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ภู่ก่าชัย สายบา้นด่านเกา่(ถนนภู่ก่าชัย ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมกบัทางหลวงหมายเลข 2173 1375 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม-สิรินธร
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121 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 245 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ยุคลสายบา้นด่านเกา่ (ถนนยุคลเชื่อม- ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

กบัทางหลวงหมายเลข 2173 1223 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม - สิรินธร

122 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 230 ม.  - 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ริมมูล สายบา้นด่านเกา่(ถนนริมมูลเชื่อม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

หมายเลข 2173 โขงเจยีม - สิรินธร 1250 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

123 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 1000 ม.  - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2134) 8000 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม -ศรีเมืองใหม่

124 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 170 ม.  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนประปา– ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข 850 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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125 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.  - 145,000 145,000 145,000 145,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนจติเกษม–ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมายเลข 875 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

126 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยประชาอทุิศ - ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนพรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมาย- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เลข 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

127 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนนสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยสัมพนัธ์-ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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128 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติก เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1310 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

(ถนนราษฎร์บ่ารุง - ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2134 ) 6500 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

129 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ไหล่ทาง คสล ถนน ภู่ก่าชัย ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(แยกถนนพรหมสิงห-์ถนนราษฎรอทุิศ ระยะทางรวม 90 เมตร

ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 90 ม

กว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.

หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า

320 ตร.ม.
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130 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ไหล่ทาง คสล ถนน ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

แกว้ประดิษบฐ์ หน้าบ้าน ระยะทางรวม 30 เมตร

นายมงคล ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 13 ม

กว้าง 2 ม. หนา 0.15 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.

131 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ชอย ถ. จงเจริญ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กว้าง 0.30  ม. ยาว 137 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

132 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.  - 597,000 597,000 597,000 597,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนริมมูล (แยกแพล่าโขง- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

ถนนหน้าส่านักงานเกษตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม.

อ่าเภอโขงเจยีม ยาว 1118 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.
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133 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 40ม. ยาว 300 ม.  - 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ชอยข้างส่านักงานเกษตร 1200 ตร.ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

อ่าเภอโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

134 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง ขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 65 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ข้างศาลปูตาทิศเหนือ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ผนังหนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

งานดินถม ขนาด ยาง 65 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

กว้าง 3 ม. ปริมาณงาน 585 ม.

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม มีห้องน้่าใช้ตาม ห้องน้่าชาย - หญิง ชั้นบน - ล่าง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี มีห้องน้่าใช้ตาม กองช่าง

หอ้งน้า่ส่านกังาน มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ความพึงพอใจ มาตรฐาน

กว้าง 4.50 ม. ร้อยละ80
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 837,900 837,900 837,900 837,900 837,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนราษฎรบ่ารุง  ม.2 สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ราษฎรบ่ารุง จากแยกซอย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ลึก 0.30 ม. ยาว 451 ม. 

แหลมทอง) ตามแบบเทศบาล  พร้อม

ปูายโครงการ

2 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. 371,600 371,600 371,600 371,600 371,600 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนจงเจริญ จากแยก สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ถนนจงเจริญ จากแยกถนน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนสุวรรณวารีถึงถนนราษ- ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุวรรณวารี  ถึงถนนราษฎร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ฎรอทุิศ ม.1 ต.โขงเจยีม อทุิศ  ขนาดกว้าง  0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- ลึก 0.30 ม. ยาว 200 ม.

พัฒนา)  ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

35

3 ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง เพือ่ให้การสัญจรไปมา ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง 128,300       128,300      128,300      128,300      128,300    ประชาชนมี ประชาชนได้รับ

สนง.ชุมสายโทรศัพท์  ม.1 สะดวกปลอดภัย ลดอุ- ชุมสายโทรศัพท์โขงเจยีม ความพงึพอใจ ความสะดวกในการ

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม อบุัติเหตุ จากแยกถนนพรหมสิงห์ ม.1 ร้อยละ 80 สัญจรไปมาและมี

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ต.โขงเจยีม โดยลงดินรอง ความปลอดภัย

พื้นทาง กว้าง5 เมตร ยาว 

73 เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร

ปริมาตรดิน น้อยกว่า 365 

ลบ.ม.  ลงผิวจราจรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 73 ลบ.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้่า ขนาด 

 0.60 ม. จ่านวน  7 ท่อน 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

36

4 โครงการขุดลอกคลองราง เพือ่ให้การระบายน้่า ขุดลอกคลองรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่าภายในเขตเทศบาล ได้สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

5 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 612,300 612,300 612,300 612,300 612,300 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่าตรงมาทางบ้านหมอนงค์- สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง ถ.ราษฎรอทุิศถึงถ.สุวรรณ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

คราญ คสล.ถ.ยุคล จาก ถ.- กล่ินเน่าเหม็น วารี ทั้ง 2 ข้าง โดยกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ราษฎรอทุิศ ถึง ถ.สุวรรณวารี รางระบายน้่า คสล. ขนาด

 ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30  เมตร  ลึก 

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- 0.30  เมตร ความยาวทั้ง 

พัฒนา) 2 ด้านรวม 329.60 ม. 

ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

37

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  เร่ิมจาก 390,000       390,000      390,000      390,000      390,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนสุวรรณวารี  หมู่ 1 สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ท่อลอดเหล่ียมถึงหน้าสห- ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ส่งกล่ินเน่าเหม็นปลอด กรณ์โขงเจยีม กว้าง 0.30- ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลฯ ภัยช่วยลดอบุัติเหตุ  ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 195  

 ม. ตามแบบเทศบาลพร้อม

ปูายประชาสัมตามแบบเทศ-

บาล พร้อมปูายโครงการ

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วม จากแยก ถ.ริมมูลหน้าสหกรณ์ ความพึงพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หน้าบ้านคุณประชัน  พึง่พา ขังไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม  ถึงท่อลอดเหล่ียม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ยาว  200 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

38

8 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย หมู่ 1 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยกถนนร่วมใจพัฒนา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อระบายน้่าเดิม กว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึก 0.30 ม. ยาว 169 ม.

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,600 353,600 353,600 353,600 353,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ร่วมใจพัฒนา   ม.1 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ภู่ก่าชัย  ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถ.ริมมูล ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) 0.30 ม.  ยาว  175  ม.

10 โครงการปรับปรุงพืน้ที่อาคาร คนพกิารได้รับความสะดวก ปรับพื้นที่อาคารเพื่อคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี คนพกิารได้รับความสะ- กองช่าง

เพือ่คนพิการ ในการสัญจรไปมาและมี ความพงึพอใจ ดวก ในการสัญจรไปมา

ความปลอดภัย ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

39

11 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้า เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน เพือ่กอ่สร้างอาคารร้านค้า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชน  พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว นักท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว จ่านวน และนักทอ่งเทีย่ว ท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว 

และต่างประเทศ ได้รับ 30 หอ้ง พร้อมปรับปรุงพื้น ลาน ความพงึพอใจ และต่างประเทศ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย คอนกรีต เสริมเหล็ก และกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ความสะดวก ปลอดภัย

 ในการซ้ือสินค้า โดม อาคาร ร้านค้ากลางแจง้ ในการซ้ือสินค้า และ-

ฯลฯ ขายสินค้า

12 โครงการปรับปรุงพืน้ที่ปุาช้า เพือ่ใหร้้านค้าเปน็ระเบยีบและ เพื่อกอ่สร้างอาคารร้านค้าหอ้งแถว 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี ร้านค้าเป็นระเบียบ กองช่าง

บ้านด่านใหม่ ประชาชนมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ จ่านวน 4 คูหา 32 หอ้ง พร้อมทั้ง ความพงึพอใจ และประชาชนมีที่

ปรับปรุงพืน้ที่เป็นลานสา ร้อยละ 80 พักผ่อนหย่อนใจ

ธารณะ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. จากปากห้วยฮ่องทราย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงปากห้วยฮ่องทราย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

หน้าบ้านนายคูณ  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)
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14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 903,900 903,900 903,900 903,900 903,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรบ่ารุง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ประปา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อลอดเหล่ียมข้างนรข. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ขนาด  กว้าง 0.40  ม .ลึก  

แหลมทอง) 0.50 ม. ยาว 300 ม. พร้อม

วางท่อระบายน้า่  คสล. ขนาด

0.40 x 1.00  ม.  ชั้น 3 

จ่านวน 11  ท่อน  

15 โครงการกอ่สร้างที่ล้างรถยนต์ เพือ่เป็นการรักษาสภาพ กอ่สร้างที่เปล่ียนล้างรถยนต์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพือ่มีสถาน รถที่ใช้งานในสักงานเทศบาล กองช่าง

ส่านักงานเทศบาล รถให้ใช้งานได้อย่างมี- ของส่านักงานเทศบาล ที่ล้างรถยนต์ เทศบาลได้รับการดูแล



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ และเป็น ส่านักงาน รักษาใหใ้ช้งาน ดี

การรักษาเคร่ืองยนต์ ตลอดอายุการใช้งาน 

และลดการใช้บริการ 

จากร้านภายนอก
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16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้า่ คสล. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนภู่ก่าชัย หน้าที่ท่าการไฟฟาู ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าที่ท่าการไฟฟาูส่วนภูมิภาค ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ส่วนภูมิภาค ม.1 ต.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด  กว้าง 0.30  ม . ลึก  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี 0.30  ม.  ยาว  120  เมตร

ชุมชนตลาดสด

17 เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต ให้ความแข็งแรง เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ให้ความแข็งแรง กองช่าง

เทศบาลเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ไม่ช่ารุดง่าย ชุมชนตลาดสดเป็นฝา ความพงึพอใจ ไม่ช่ารุดง่าย

ตะแกรงเหล็ก ร้อยละ 80

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1 กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 591,052       591,052      591,052      591,052      ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมมูล 2 ช่วง ม. 1 ต.โขงเจยีมไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กว้าง 4.00 ม. หนา0.15 ม. ยาว ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

296 ม. ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนน 69,888         69,888        69,888        69,888        ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

คสล.ขนาด กว้าง 4.00 ม. . 660,940      660,940      660,940      660,940     ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูายประ

ชาสัมพันธ์โครงการ
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19 โครงการขยายผิวจราจร ถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1  กอ่สร้างถนน คสล. 41,842 41,842 41,842 41,842 41,842 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.20 ม หนา0.15 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

ม.2 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ยาวเฉล่ีย 69.85  ม.ช่วงที่2 กอ่สร้าง  ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

(เสนอโดยชุมชนบ้าน ถนน คสล.ขนาด  กว้างเฉล่ีย 1.10 ม . 10,680 10,680 10,680 10,680 10,680 ปลอดภัย

บ้านใต้แหลมทอง หนา  0.15 ม  ยาวเฉล่ีย  19.45  ม.  52,520 52,520 52,520 52,520 52,520

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

20 โครงการปรับปรุงรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงรางระบายน้่า คสล. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนพรหมสิงห์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ข้างบ้าน นายจนัทร์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ดวงศรี  ถึงรางระบายน้่าเดิม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาด  กว้าง 1.80  ม .หนาเฉล่ีย

015 ม. ยาว 33.00  ม.พร้อมบอ่พกั  

จ่านวน  1 บ่อ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 2  ด้าน 305,890 305,890 305,890 305,890 305,890 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงที่ 1 จากแนวรางระบายน้่าเดิม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแนวท่อระบายน้่าข้างสนามกฬีา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ยาว  122 ม. พร้อมบ่อพัก

ช่วงที่ 2 จากแนวรางระบายน้่าเดิม 311,875 311,875 311,875 311,875 311,875

ถึงบ่อพัก คสล.หน้า นรข. 611,765 611,765 611,765 611,765 611,765

ยาว  125 ม.ขนาด  กว้าง 0.40 ม . 

ลึก  0.50 ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

22 ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

แอสฟัสติค ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ แอสฟัสติค ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80
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23 กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

24 โครงการวางท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างวางท่อระบายน้่า คสล. 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ขนาด ø 0.30 ม.ถึง ซ.ประทุมทวีป ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  54.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) ถมดิน (54x4x3)648 ลบ.ม. 60,562 60,562 60,562 60,562 60,562



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

วางหนิเรียงตลอดแนว (54x3x1) 108512 108512 108512 108512 108512

162 ลบ.ม. 180,365 180,365 180,365 180,365 180,365

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

25 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม 192,400       192,400      192,400      192,400      192,400    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง รางระบายน้่าขนาดกว้าง 0.12 ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก2.10 ม. ยาว6 ม. ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
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26 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า  และกอ่สร้างอาคารเขื่อนหินทิ้ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชนมี เพือ่ปูองกนัแนว กองช่าง

พังริมน้่าโขง เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง ยาว  500.00  ม. ความพงึพอใจ ตล่ิงริมแม่น้่า

บ้านนางสายสมร  เพ็งพิมพ์ เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อม ร้อยละ 80

หมู่ที่  2    ต.โขงเจยีม ปูายโครงการ

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

27 กอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้าวัด ท่าใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถ้่า 932,500       932,500      932,500      932,500      932,500    ประชาชนมี ท่าใหก้ารเดินทางสะดวก กองช่าง

ถ้่าเหวสินธ์ุชัย ม. 1 ต.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ เหวสินธ์ุชัย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว ความพงึพอใจ ปลอดภัย

373 ม. หนา 0.15 ม.  ร้อยละ 80

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1865 ตร.ม. ตาม แบบ

เทศบาลพร้อมป้ายประชา-

สมัพนัธ์
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28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถ.ภู่ก่าชัย 563,800       563,800      563,800      563,800      563,800    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย  หมู่ที่  1  ต.โขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากแยกถ.ราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หน้ารีสอร์ท บ้านสวนพีรดา  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน ขนาดกว้าง 0.30  ม.  

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ลึก  0.30  ม. ยาว 239 ม.

 ตามแบบเทศบาลพร้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ปูายโครงการ

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซ.ต้นตาลคู่ หมู่ที่ 1  ต.โขง- ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซ.ต้นตาลคู่   ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  0.30  ม.ลึก  0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน  ยาว  45.00  ม. ตามแบบ

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) เทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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30 โครงการกอ่สร้าง   ถนน  คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนน  คสล. สนาม 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สนามกฬีาหน้า  นรข.   หมูท่ี่ 1 ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กฬีาหน้า นรข. ขนาดกว้าง  ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม 4.00  ม. ยาว  106  ม. ร้อยละ 80 ไปมา และมีความ

จ.อบุลราชธานี  หนา 0.15  ม.หรือมีพืน้ที่ ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชน ไม่น้อยกว่า  424   ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

บ้านน้อยพัฒนา) ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,800 353,800 353,800 353,800 353,800 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.ภู่ก่าชัย  หมู่ที่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย ขนาดกว้าง 0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  ม. ลึก 0.30  ม.ยาว 150. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) 00ม. ตามแบบเทศบาล

พร้อมปูายโครงการ

32 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.โขงมูล  หมู่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก 0.30  ม. ยาว 153.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์ฯ) พร้อมวางท่อระบายน้่า ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม. จ่านวน 40 ท่อน 

บอ่พกัน้่า ขนาดกว้าง 0.80 ม.  ยาว 

0.80 ม. 4 ชดุ ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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33 กอ่สร้าง ถนน คสล. ซ.ประทุมทวีป เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้าง  ถนนคสล.  ซ.ประทุมทวีป 572,500 572,500 572,500 572,500 572,500 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม. 1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง  5 ม.  ยาว 229 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจรไปมา

หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย

1,145 ตร.ม. 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

34 โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ผ่านบ้าน อ.นารี  ลงคลองโสกหนิ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ผ่านบ้าน อ.นารี  บุญมั่น   ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หมู่ที่  2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลงคลองโสกหนิ ขนาดกว้าง  2.00 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว  220 ม.  หนา  0.10  ม.  

(เสนอโดยชุมชนบ้านกลางสามัคคี) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   440  ตร.ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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35 โครงการกอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือ เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กอ่สร้างโปะฺท่าเทียบเรือจดุผ่อนปรน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน  ไทย-ลาว  นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว ไทย-ลาว  ตล่ิงแม่น้่าโขง  โดย และนักท่องเที่ยว นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ไทย- ลาว

ตล่ิงแม่น้่าโขง  ทต.บ้านด่านโขงจยีม และต่างประเทศ  ได้รับความสะดวก กอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือโครงสร้าง ความพงึพอใจ และต่างประเทศ   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า เหล็กรูปพรรณ  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ร้อยละ 80  ได้รับความสะดวกปลอดภัย 

จ.อบุลราชธานี และขายสินค้า ยาว  12.00  ม.  พื้นที่ไม่น้อยกว่า ในการซ้ือสินค้าและขายสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) 72  ตร.ม.  พร้อมเรือไฟเบอร์กราส

ขนาด  40  แรงม้า  และเส้ือชูชีพ

100  ตัว

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

36 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้ กองช่าง

คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ความพงึพอใจ ได้สะดวก

สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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37 ซ่อมแซมถนนประปา เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก เพือ่ซ่อมแซมถนนประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพื่อใหช้าวชุมชนได้มีสถาน โดยรอบ ขนาดกว้าง 0.30 ม.  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

สถานที่พักผ่อน  ที่ราชพัสดุ ที่ออกก่าลังกาย  และสถาน ลึก 0.30  ม.  และระบบไฟฟูา ความพงึพอใจ ออกก่าลังกาย  และใช้ในงาน

ลานพระบรมรูป  ร.5   หมู่ที่ 1 ที่พักผ่อนรวมทั้งใช้ในการ แสงสว่างโดยรอบ ร้อยละ 80 รัฐพธีิร่วมกนั

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ประกอบงานรัฐพิธีวันปิย- ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) มหาราช

39 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้่าสาธารณะ เพื่อใหม้ีหอ้งน้่าสาธารณะ กอ่สร้างหอ้งน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000       300,000      300,000      300,000      300,000    ประชาชนมี เพือ่ใหป้ระชาชนและ กองช่าง

หมู่ 1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม เพียงพอกบัจ่านวนนักท่อง- จ่านวน 10 ห้อง  ชาย 4 ห้อง / ความพงึพอใจ นักท่องเที่ยวได้ใช้

จ.อบุลราชธานี เที่ยว และเพื่อใหม้ีหอ้งน้่า หญิง 6 ห้อง  ขนาดความกว้าง ร้อยละ 80 หอ้งน้่าที่สะอาด

สาธารณะ ที่สะอาดได้- 5.00 ม. ความยาว 5.60 ม. พื้นที่

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า  28  ตร.ม.  ตามแบบ

เทศบาลก่าหนด  พร้อมปูายประ-

ชาสัมพันธ์โครงการ
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40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า  คสล. 63,000         63,000        63,000        63,000        63,000      ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยจติเกษม  หมู่ 2  ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยจติเกษม  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  26  ม. ลึก 0.30  ม. พร้อมวาง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ท่อระบายน้่า คสล.ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม.  จ่านวน 3 ท่อน

ตามแบบเทศบาลก่าหนด

41 โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ราชพัสดุ เพือ่ใหช้าวชุมชนได้มีสถานที่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจดัใหม้ี 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนมี ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ กองช่าง

แปลงที่ 14  หมูท่ี่ 1 ต.โขงเจยีม จอดรถ  และสถานที่พกัผ่อน สถานที่จอดรถ  สถานที่จ่าหน่ายสินค้า ความพงึพอใจ จอดรถ  และสถานที่พักผ่อน

 อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ รวมทั้งใช้เปน็สถานที่แสดงสินค้า ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 รวมทัง้ใชเ้ป็นสถานทีแ่สดงสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) เพือ่จ่าหน่ายในช่วงวันหยุด พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการ เพื่อจ่าหน่ายในช่วงวันหยุด

และเทศกาลต่างๆ และเทศกาลต่างๆ

42 โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่า เพือ่ปดิกัน้น้่าจากหว้ยมิใหไ้หล กอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่าในล่าหว้ย 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000    ประชาชนมี ปูองกนัน้่าจากล่าห้วยไหลเข้า กองช่าง

ในล่าหว้ยในเขตเทศบาล จ่านวน เข้าภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล จ่านวน 6 จดุ ภายใน ความพงึพอใจ พื้นทีเ่ทศบาลช่วงน้า่หลาก

6 จดุ (เสนอโดยชุมชนตลาดสด) เขตเทศบาล ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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43 โครงการจดัท่าถนนลงสู่แม่น้่า เพือ่รองรับการขนส่ง กอ่สร้างถนนลงสู่แม่น้่า-ท่าเรือ 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  ประชาชนมี การสัญจรสะดวก กองช่า

ท่าเรือ ในเขตเทศบาล และท่องเที่ยว จ่านวน 2 จดุ ความพงึพอใจ และรองรับการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ท่องเที่ยว

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อใหก้ารระบายน้า่ออกจากถนน กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถนน 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ระบายน้่าออกจากถนน กองช่าง

คสล. ถนน ประปาด้านโรงเรียน ได้สะดวก และลดอบติัเหตุ ประปาด้านโรงเรียนบ้านด่าน ความพงึพอใจ เพือ่ไม่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

บ้านด่าน ม. 2 ม.2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ยาว 150 เมตร 

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

45 โครงการปรับปรุงคลองโสกหิน เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงคลองโสกหินตลอดสาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ม. 2 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จ่านวน  1 แห่ง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

46 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสะดวก ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยภักดีณรงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

ซอยภักดีณรงค์ (ข้างประปา) ม.2 ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย
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47 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติค เพื่อให้การเดินทางสะดวก  กอ่สร้างถนนเอสฟัสท์ติก 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนภายในเขตเทศบาล ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ถนนภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย

48 โครงการปรับปรุงถนน ในชุมชน  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก ปรับปรุงถนนในชุมชนโนนสวรรค์ 400,000       400,000      400,000      400,000      400,000    ประชาชนมี ท่าให้การเดินทางได้สะดวก กองช่าง

บ้านโนนสวรรค์แสนสุข ต้ังแต่บ้าน ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ แสนสุขต้ังแต่บ้านนายดนัย อุ้มแกว้ ความพงึพอใจ ปลอดภัยและระบายน้่า

นายดนัย  อุม้แกว้ถึงบ้านปูาต๊ิก และรางระบายน้่าเน่าเสีย ถึงบ้านปูาต๊ิก เป็นระยะทาง 200 ร้อยละ 80 เน่าเสียและน้่าใช้

เมตร โดยเป็น คสล.กล้าง 3 เมตร ในครัวเรือน

ยาว 200 เมตร พร้อมรางระบายน้่า

คสล.ท่อคร่ึงซีก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

49 โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่า คสล. ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ระบายน้่า คสล. ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 385 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ตลอดจนซ่อมแซมฝาปิดท่อ

หรือส่วนที่ช่ารุดต่างๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

50 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ความพงึพอใจ ทางสะดวก

จ่านวน 1 ชุด (ชุมชนตลาดสด) จ่านวน 1 ชุด ร้อยละ 80 ปลอดภัย

51 โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง เพือ่ปูองกนัแนว โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง 2,400,000     2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000  ประชาชนมี เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า กองช่าง

บริเวณปากหว้ยโสกหนิ โดยการกอ่ ตล่ิงริมแม่น้่า บริเวณปากหว้ยโศกหนิ โดยการกอ่ ความพงึพอใจ เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก

สร้างสะพาน  และเพือ่ให้การ สร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) เดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว 20 ม. แบบไม่มีไหล่ทาง

52 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถนนราษฎรบ่ารุง ฃนาดกว้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านเหนือ) 2.50 ม. สูง2.20 ม. ยาว 50 ม. 

พร้อมถมดินเกรดเกล่ียเรียงปรับแน่น

ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๘ ลบ.ม.

พร้อมวางหนิใหญ่ ปริมาณไม่น้อยกว่า

780 ลบ.ม. ตามรูปแบบ

และรายการที่เทศบาลก่าหนด 

55



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

53 โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง 282,500       282,500      282,500      282,500      282,500    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวก ปลอดภัย เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ปรับปรุงโครงการเททับโดย ช่วยลดอบุัติเหตุ ปรับปรุงโครงการเททับโดย ร้อยละ 80 ปลอดภัย

แอสฟัสติค แอสฟัสติค ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร ความหนา 4 มม.

54 โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

พัฒนา จากส่ีแยก สะดวก ปลอดภัย พัฒนา จากส่ีแยก ถึงโรงแรมอารยา ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ถึงโรงแรมอารยา ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว195 เมตร หนา0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

56

55 โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน

จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนน สะดวก ปลอดภัย จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนนโขงมูล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โขงมูล ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว 291 เมตร หนา 0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

56 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ความสูง 2.50 เมตร พร้อมถมดินเกรด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ด้านข้างบ้านสวนริมน้่ารีสอร์ท ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เกล่ียเรียบปรับแน่น ปริมาณไม่น้อย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 จนถึงแม่น้่ามูล (ชุมชนปากมูล) กว่า 4,250 ลบ.ม. พร้อมงาน

หินใหญ่ น้อยกว่า 1,860 ลบ.ม. 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

57

57 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ปูองกนัอนัตราย กองช่าง

ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี สะดวก ปลอดภัย ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี ความพงึพอใจ จากการสัญจร

จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ช่วยลดอบุัติเหตุ จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ร้อยละ 80 ไปมาของประชาชน

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 130 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

58 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 396,000       396,000      396,000      396,000      396,000    ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป สะดวก ปลอดภัย เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนปากมูล) ช่วยลดอบุัติเหตุ ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว ร้อยละ 80 ปลอดภัย

180 เมตร หนา 0.15 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

58

59 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 646,000 646,000 646,000 646,000 646,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ข้างธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ข้างธนาคาร กรุงไทย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงหน้า นรข. ขนาด ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ถึงหน้า นรข. (ชุมชนตลาดสด) ขนาด 0.30x0.30 เมตร ความยาว

รวมทั้งส้ิน 404 เมตร ข้างละ 202 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60 โครงการอดุหนุนการประปาส่วน เพือ่ให้ประชาชน โครงการอดุหนุนการประปาส่วน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้ประชาชน กองช่าง

ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ มีน้่าใช้ในการอปุโภค ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ การขยายท่อ ความพงึพอใจ มีน้่าใช้ในการอปุโภค 

(ชุมชนตลาดสด) บริโภคในครัวเรือน เมนน้่าประปา จากเกษตรอ่าเภอ ร้อยละ 80 บริโภคในครัวเรือน

ถึงทางเข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย 

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ขนาด 4 เมตร ร้อยละ 80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่เทศบาลก่าหนด

59

62 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ซอยบ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า โรงแรม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โรงแรมโขงเจยีม โขงเจยีม ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนตลาดสด) 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตร

ดินลูกรัง 66 ลบ.ม. ความหนา 0.30

เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0.10 เมตร กอ่สร้างตาม

รูปแบบและรายการที่เทศบาลก่าหนด

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

หนา 0.15 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

แสนสุข ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น แสนสุข ขนาดกว้าง 0.30x0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) เมตร ความยาว 220 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

65 โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก กอ่สร้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200

เมตร หนา 0.20 เมตร 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

61

66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ประชาชนมี  เพื่อใหก้ารเดินทาง กองช่าง

คสล.ถนนจงเจริญ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล.ถนนจงเจริญ ขนาด ความพงึพอใจ สะดวก

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ความยาว ร้อยละ 80

400เมตร ข้างละ 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมมูล ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมมูล ขนาด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ความยาว 195เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

68 โครงการติดต้ังกระจกส่องตามแยกต่างๆปูองกนัอบุัติเหตุ โครงการติดต้ังกระจกส่องตาม 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ประชาชนมี ปูองกนัอบุัติเหตุ กองช่าง

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) บนท้องถนน แยกต่างๆ ความพงึพอใจ บนท้องถนน

ร้อยละ 80

62

69 โครงการกอ่รางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่รางระบายน้่า 515,200 515,200 515,200 515,200 515,200 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมโขงจากแยกแกล้ว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขงจากแยกแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ประดิษฐ์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ต่ารวจน้่า ต่ารวจน้่า ความยาวรวม 322 

เมตรข้างละ 161 เมตร  

ขนาดกว้าง0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

70 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 841,600 841,600 841,600 841,600 841,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

วัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น วัดโขงเจยีม ความยาวรวม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 526 เมตร ข้างละ 230 ม. 

กว้าง 0.30x0.30 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและ 

รายการที่เทศบาลก่าหนด

63

71 โครงการซ่อมแซมฝา  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการซ่อมแซมฝาราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย

รางระบายน้่า ภายในเขต  ช่วยลดอบุัติเหตุ ระบายน้่าถนนราษฎรบ่ารุง  ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

เทศบาล ต.โขงเจยีม ร้อยละ 80

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)

72 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ความยาวรวม1,220 เมตร  

ข้างละ 610 เมตร กว้าง 

0.56x0.68 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ท่ีเทศบาลก าหนด

64

73 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการจ่าหน่าย โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพือ่สะดวกในการ กองช่าง

ทับลานกฬีา บริเวณสถานี สินค้าไทย - ลาว ทับลานกฬีา บริเวณหน้า ความพงึพอใจ จ่าหน่ายสินค้าไทย 

เรือโขงเจยีม เพือ่ให้การระบายน้่าได้ สถานีเรือโขงเจยีม ร้อยละ 80 ลาว เพือ่ใหก้ารระบาย

พร้อมรางระบายน้่า สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง 30 เมตร หนา 0.15 เมตร น้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง

ทั้งสองข้างทาง กล่ินเน่าเหม็น รางระบายน้่า ขนาดกว้าง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

 0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ

ข้างสถานีต่ารวจน้่า ข้างสถานีต่ารวจน้่า 

ขนาดกว้าง 0.30x0.30 เมตร 

ความยาว 160 เมตร ข้างละ 80 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

65

75 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมหลาย 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลายช่องเสริมเหล็ก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่องเสริมเหล็ก ถนนราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรอทุิศบริเวณบ้าน ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บริเวณบ้านคุณจนัทร์ธร ศรีบุระ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

คุณจนัทร์ธร ศรีบุระ สภาพเดิมเปน็ท่อน้่ากลม ขนาดกว้าง

(ชุมชนตลาดสด) 2.40x2.40 ม. จ่านวน 2 ช่อง

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

76 โครงการขุดลอกรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกรางระบายน้่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค

(ชุมชนตลาดสด)

76 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่าได้สะดวก

คสล.หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์  น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์ ความพงึพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม   ขนาดกว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80

ลึก 0.30 ม. ยาว 160 ม.

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโตรงการ  
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77 โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น เป็นที่พักผ่อนของ โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น 350,000       350,000      350,000      350,000      350,000    ประชาชนมี เปน็ที่พกัผ่อนของ กองช่าง

หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ประชาชนภายในชุมชน หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ประชาชนภายในชุมชน

(ชุมชนบ้านกลาง) 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร ร้อยละ 80

พร้อมหนังสือพิมพ์และหนังสือ ที่มาใช้บริการ

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

78 โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยเบิกบาน ม.2 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยเบิกบาน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ที่มาใช้บริการ

79 ซ่อมแซมถนนที่ช่ารุด ภายในเขต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก ซ่อมแซมถนนทีช่่ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

เทศบาล ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  เพือ่ให้ความปลอดภัย ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ  ได้สะดวกเพือ่ให้

จ.อบุลราชธานี  ช่วยลดอบุัติเหตุ ร้อยละ 80  ความปลอดภัยช่วย

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ลดอบุติัเหตุ
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80 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 80 เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

81 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 64,000         64,000        64,000        64,000        64,000      ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว 40 เมตร

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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82 โครงการกอ่สร้าง ถนนลงแม่น้่า เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ห้วยขัว ม.2 ต.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนลงแม่น้่าห้วยขัว ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

83 โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)

84 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 480,000       480,000      480,000      480,000      480,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นายศรีโครต  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นายศรีโครต  กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 300 เมตร

(ชุมชนบ้านเหนือ) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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85 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สุริยวงค์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  x 0.30 ม. ยาว 150 เมตร

จ.อบุลราชธานี กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ที่เทศบาลก่าหนด

86 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โดยกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 500 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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87 โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล เพือ่สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ  โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ ความพงึพอใจ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

จ.อบุลราชธานี ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บ้าง ที่เทศบาลก่าหนด ร้อยละ 80 ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บา้ง 

(ชุมชนตลาดสด) โดยการ น่าส่ิงของมาจ่าน่า โดยการน่าส่ิงของมาจ่าน่า

88 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 150 เมตร

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

89 โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์  ช่วยลดอบุัติเหตุ ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ร้อยละ 80

จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนปากมูล)
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90 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านทุ่ง)

91 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ให้พ่อค้า  แม่ค้า  โครงการกอ่สร้างอาคาร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชน เพื่อให้พ่อค้า  แม่ค้า  ชาวชมุชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ ชาวชุมชน  นักท่องเที่ยว  จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว

และอาคารร้านค้า ทั้งไทย - ลาว และต่าง และอาคารร้านค้า ความพงึพอใจ และต่างประเทศ  ได้รับความ

 ประเทศ  ได้รับความสะดวก ร้อยละ 80  สะดวก ปลอดภัย  ในการ

ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้า และขายสินค้า

และขายสินค้า

92 จดัซ้ือเรือโดยสาร  เพือ่บริการนักท่องเที่ยว จดัซ้ือเรือโดยสาร  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน เพือ่บริการนักท่องเที่ยว กองช่าง

ขนาด 50 ที่นั่ง ขนาด 50 ที่นั่งจ่านวน 1 ล่า และนักทอ่งเทีย่ว

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนริมมูล โดยกอ่ ความพงึพอใจ  ได้สะดวก เพือ่ใหค้วาม

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ปลอดภัย สร้างถนนขนาดกว้าง 5.00 ร้อยละ 80 ปลอดภัย

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

94 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยประทุมทวีป ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ซอยประทุมทวีป สองข้างทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

95 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

เหวสินธ์ชัย ปลอดภัย เหวสินธ์ชัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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96 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  ลึกเฉล่ีย

 0.65  ม. ยาว 296 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

97 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง
ถนนภู่ก่าชัย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 126 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74

98 โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างคอนกรีต 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

โครงการเดิม ปลอดภัย โครงการเดิม ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

99 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

(อารยาริเวอร์ไซต์- ปลอดภัย (อารยาริเวอร์ไซต์- ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

บ้านไร่ไกล้ลาว บ้านไร่ไกล้ลาว 

(เททับถนน คสล.เดิม) ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 230  ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

75

100 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ปลอดภัย ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

อ่าเภอ อ่าเภอ

ลงดินถม  540 ลบ.ม.

ลงดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 300  ม. หนา  0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

101 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า

จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด 0.30  x 0. 30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 260  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ที่เทศบาลก่าหนด

76

102 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ข้างศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ข้างศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 60 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

103 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.20  x 0.90 ม.

ยาว 36  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

77

104 โครงการขยายไหล่ทาง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการขยายไหล่ทาง 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล.  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล. ความพงึพอใจ  ไปมาได้สะดวก 

ปลอดภัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

105 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายกอง กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายกอง กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 163  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

106 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายคล้าย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายคล้าย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 96  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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107 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพือ่ใหเ้ด็กมีอาคารเรียนเพิม่ขึ้น กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.  - 423,000 423,000 423,000 423,000 ประชาชน เด็กมีอาคาร กองช่าง

สงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสะดวกสบาย ไม่คับแคบ เทศบาลต่าบลบา้นด่าน อาคาร ขนาด มีความ เรียนเพิ่มขึ้น

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม กว้าง 6.00 ม ยาว 16.00 ม. พึงพอใจ และสะดวก

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ80 สบาย

108 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพื่อใช้ในการจดักจิกรรม มี กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีสถานที่เพียง กองช่าง

สงค์ผู้สูงอายุ มีสถานที่ เพียงพอต่อการ- ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม มีความ พอสะดวกสบาย

จดักจิกรรม หน้าอาคารกองสวัสดิการ ส่านักงาน พึงพอใจ ใช้ในการจดั

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ร้อยละ80 กจิกรรม

109 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  - 182,500.00      182,500.00      182,500.00     182,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

คสล. ซอยแจม่จนัทร์  หมูท่ี่ 1 น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ซอยแจม่จนัทร์ หมูท่ี่ 1 มีความ น้่าได้สะดวก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 ม ยาว 62.00 ม พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ส่งกล่ินเหม็น
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110 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ระบายน้่าได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม. พืน้ที่ 92,500 92,500 92,500 92,500 ประชาชน การสัญจรไปมา กองช่าง

เหล็ก พร้อมรางระบายน้่าคอนกรีต ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.รางระบายน้่า มีความ สะดวกการ

เสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก  คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม.ยาว 26.00 พึงพอใจ ระบายน้่าไม่

ชุมชนโนนสวรรค์  ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ท่วมขัง

111 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 450,500.00      450,500.00      450,500.00     450,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

คสล. ถนนริมโขง หลังศูนย์อทุก 0.80 x 1.00 ม. ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ ไม่ท่วมขังไม่ส่ง

วิทยาที่ 11 กว้าง 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. หนา ร้อยละ80 กล่ินเหม็น

 0.15 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 260. ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

112 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 253,500.00      253,500.00      253,500.00     253,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

ถนน คสล. ถนนริมโขง- มูล         0.80 x 1.00 ม.ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขัง

 (ข้างบ้านนายอ่าเภอ) กว้างเฉล่ีย 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเหม็น

 หนา 0.15 ม.หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า

96.80ตร.ม.
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113 โครงการอาคารหลังใหม่ตลาดสด เพื่อใหต้ลาดเปน็ระเบยีบ พอ่ค้า  - ปรับพนืและท่าความสะอาดพืน้เดิม  - 402,000.00      402,000.00      402,000.00     402,000.00    ประชาชนมี ได้รับความสะ- กองช่าง

แมค้า ชาวชุมชน นักทอ่งเทีย่ว ทัง้  - ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12x12 ความพึงพอใจ ดวก ปลอดภัย

ไทย ลาว ต่างประเทศ ได้รับความ (แบบผิวหยาบ) ร้อยละ80 ในการซ้ือสินค้า

สะดวกปลอดภัยในการซ้ือสินค้า

114 กอ่สร้างรางระบายน้่าตลอดสาย ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

จากสามแยกถนนราษฎรอทุิศถึง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ความพึงพอใจ น้่าได้สะดวก

ถนนสุวรรณวารี ฝ่ังบ้านนายบรรจง รางระบายน้่า คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม. ร้อยละ80 น้่าไม่ท่วมขัง

ขันธเวช ยาว 26.00 ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม ไม่ส่งกล่ินเหม็น

115 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมมูล เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม.  - 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

จากหน้าส่านักงานเกษตรอ่าเภอโขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา  0.15 ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนพรหมสิงหถ์ึง ทางลงแพล่าโขง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

116 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก เพื่อใหช้าวชุมชุนได้รับความสะ- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ตลอดแนว ดวกในการสัญจรไปมา ช่วยลด ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

อบุัติเหตุ ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ
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116 กอ่สร้างถนนลูกรัง ถนนร่วมพฒันา เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก  -  -  -  - ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

หลังโรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

118 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 12 ม. ยาว 150 ม.  - 1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

บา้นด่าน(ถนนแกล้วประดิษฐ์เชื่อมกบั ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ช่วงที่ 2 กว้าง 8  ม. ยาว 175 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2173 ช่วงที่ 3 กว้าง 7 ม. ยาว 1075 ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม - สิรินธร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 10,725 ตร.ม

119 ก่อสร้างสะพานข้ามร่องค้อ เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 6 ม.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

120 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1463 ม.  - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ภู่ก่าชัย สายบา้นด่านเกา่(ถนนภู่ก่าชัย ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมกบัทางหลวงหมายเลข 2173 1375 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม-สิรินธร
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121 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 245 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ยุคลสายบา้นด่านเกา่ (ถนนยุคลเชื่อม- ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

กบัทางหลวงหมายเลข 2173 1223 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม - สิรินธร

122 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 230 ม.  - 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ริมมูล สายบา้นด่านเกา่(ถนนริมมูลเชื่อม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

หมายเลข 2173 โขงเจยีม - สิรินธร 1250 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

123 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 1000 ม.  - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2134) 8000 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม -ศรีเมืองใหม่

124 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 170 ม.  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนประปา– ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข 850 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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125 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.  - 145,000 145,000 145,000 145,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนจติเกษม–ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมายเลข 875 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

126 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยประชาอทุิศ - ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนพรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมาย- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เลข 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

127 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนนสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยสัมพนัธ์-ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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128 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติก เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1310 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

(ถนนราษฎร์บ่ารุง - ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2134 ) 6500 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

129 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ไหล่ทาง คสล ถนน ภู่ก่าชัย ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(แยกถนนพรหมสิงห-์ถนนราษฎรอทุิศ ระยะทางรวม 90 เมตร

ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 90 ม

กว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.

หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า

320 ตร.ม.
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130 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ไหล่ทาง คสล ถนน ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

แกว้ประดิษบฐ์ หน้าบ้าน ระยะทางรวม 30 เมตร

นายมงคล ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 13 ม

กว้าง 2 ม. หนา 0.15 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.

131 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ชอย ถ. จงเจริญ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กว้าง 0.30  ม. ยาว 137 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

132 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.  - 597,000 597,000 597,000 597,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนริมมูล (แยกแพล่าโขง- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

ถนนหน้าส่านักงานเกษตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม.

อ่าเภอโขงเจยีม ยาว 1118 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.
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133 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 40ม. ยาว 300 ม.  - 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ชอยข้างส่านักงานเกษตร 1200 ตร.ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

อ่าเภอโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

134 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง ขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 65 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ข้างศาลปูตาทิศเหนือ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ผนังหนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

งานดินถม ขนาด ยาง 65 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

กว้าง 3 ม. ปริมาณงาน 585 ม.

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม มีห้องน้่าใช้ตาม ห้องน้่าชาย - หญิง ชั้นบน - ล่าง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี มีห้องน้่าใช้ตาม กองช่าง

หอ้งน้า่ส่านกังาน มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ความพึงพอใจ มาตรฐาน

กว้าง 4.50 ม. ร้อยละ80
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 837,900 837,900 837,900 837,900 837,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนราษฎรบ่ารุง  ม.2 สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ราษฎรบ่ารุง จากแยกซอย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ลึก 0.30 ม. ยาว 451 ม. 

แหลมทอง) ตามแบบเทศบาล  พร้อม

ปูายโครงการ

2 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. 371,600 371,600 371,600 371,600 371,600 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่า ถนนจงเจริญ จากแยก สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ถนนจงเจริญ จากแยกถนน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนสุวรรณวารีถึงถนนราษ- ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุวรรณวารี  ถึงถนนราษฎร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ฎรอทุิศ ม.1 ต.โขงเจยีม อทุิศ  ขนาดกว้าง  0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- ลึก 0.30 ม. ยาว 200 ม.

พัฒนา)  ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

35

3 ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง เพือ่ให้การสัญจรไปมา ปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้าง 128,300       128,300      128,300      128,300      128,300    ประชาชนมี ประชาชนได้รับ

สนง.ชุมสายโทรศัพท์  ม.1 สะดวกปลอดภัย ลดอุ- ชุมสายโทรศัพท์โขงเจยีม ความพงึพอใจ ความสะดวกในการ

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม อบุัติเหตุ จากแยกถนนพรหมสิงห์ ม.1 ร้อยละ 80 สัญจรไปมาและมี

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ต.โขงเจยีม โดยลงดินรอง ความปลอดภัย

พื้นทาง กว้าง5 เมตร ยาว 

73 เมตร หนาเฉล่ีย 1 เมตร

ปริมาตรดิน น้อยกว่า 365 

ลบ.ม.  ลงผิวจราจรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 73 ลบ.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้่า ขนาด 

 0.60 ม. จ่านวน  7 ท่อน 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูาย

ประชาสัมพันธ์โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

36

4 โครงการขุดลอกคลองราง เพือ่ให้การระบายน้่า ขุดลอกคลองรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่าภายในเขตเทศบาล ได้สะดวกน้่าไม่ท่วมขัง ภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

5 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 612,300 612,300 612,300 612,300 612,300 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

น้่าตรงมาทางบ้านหมอนงค์- สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง ถ.ราษฎรอทุิศถึงถ.สุวรรณ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

คราญ คสล.ถ.ยุคล จาก ถ.- กล่ินเน่าเหม็น วารี ทั้ง 2 ข้าง โดยกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ราษฎรอทุิศ ถึง ถ.สุวรรณวารี รางระบายน้่า คสล. ขนาด

 ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30  เมตร  ลึก 

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อย- 0.30  เมตร ความยาวทั้ง 

พัฒนา) 2 ด้านรวม 329.60 ม. 

ตามแบบเทศบาล พร้อม

ปูายโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

37

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่าได้ กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  เร่ิมจาก 390,000       390,000      390,000      390,000      390,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนสุวรรณวารี  หมู่ 1 สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ ท่อลอดเหล่ียมถึงหน้าสห- ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ส่งกล่ินเน่าเหม็นปลอด กรณ์โขงเจยีม กว้าง 0.30- ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลฯ ภัยช่วยลดอบุัติเหตุ  ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 195  

 ม. ตามแบบเทศบาลพร้อม

ปูายประชาสัมตามแบบเทศ-

บาล พร้อมปูายโครงการ

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วม จากแยก ถ.ริมมูลหน้าสหกรณ์ ความพึงพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หน้าบ้านคุณประชัน  พึง่พา ขังไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม  ถึงท่อลอดเหล่ียม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ยาว  200 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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8 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย หมู่ 1 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยกถนนร่วมใจพัฒนา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อระบายน้่าเดิม กว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึก 0.30 ม. ยาว 169 ม.

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,600 353,600 353,600 353,600 353,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถ.ร่วมใจพัฒนา   ม.1 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ภู่ก่าชัย  ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถ.ริมมูล ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) 0.30 ม.  ยาว  175  ม.

10 โครงการปรับปรุงพืน้ที่อาคาร คนพกิารได้รับความสะดวก ปรับพื้นที่อาคารเพื่อคนพิการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี คนพกิารได้รับความสะ- กองช่าง

เพือ่คนพิการ ในการสัญจรไปมาและมี ความพงึพอใจ ดวก ในการสัญจรไปมา

ความปลอดภัย ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
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11 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้า เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน เพือ่กอ่สร้างอาคารร้านค้า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชน  พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว นักท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว จดุผ่อนปรน ไทย - ลาว จ่านวน และนักทอ่งเทีย่ว ท่องเที่ยว ทั่งไทย-ลาว 

และต่างประเทศ ได้รับ 30 หอ้ง พร้อมปรับปรุงพื้น ลาน ความพงึพอใจ และต่างประเทศ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย คอนกรีต เสริมเหล็ก และกอ่สร้าง ร้อยละ 80 ความสะดวก ปลอดภัย

 ในการซ้ือสินค้า โดม อาคาร ร้านค้ากลางแจง้ ในการซ้ือสินค้า และ-

ฯลฯ ขายสินค้า

12 โครงการปรับปรุงพืน้ที่ปุาช้า เพือ่ใหร้้านค้าเปน็ระเบยีบและ เพื่อกอ่สร้างอาคารร้านค้าหอ้งแถว 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี ร้านค้าเป็นระเบียบ กองช่าง

บ้านด่านใหม่ ประชาชนมีที่พกัผ่อนหย่อนใจ จ่านวน 4 คูหา 32 หอ้ง พร้อมทั้ง ความพงึพอใจ และประชาชนมีที่

ปรับปรุงพืน้ที่เป็นลานสา ร้อยละ 80 พักผ่อนหย่อนใจ

ธารณะ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. จากปากห้วยฮ่องทราย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงปากห้วยฮ่องทราย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

หน้าบ้านนายคูณ  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)
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14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 903,900 903,900 903,900 903,900 903,900 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎรบ่ารุง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ถ.ประปา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ท่อลอดเหล่ียมข้างนรข. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้- ขนาด  กว้าง 0.40  ม .ลึก  

แหลมทอง) 0.50 ม. ยาว 300 ม. พร้อม

วางท่อระบายน้า่  คสล. ขนาด

0.40 x 1.00  ม.  ชั้น 3 

จ่านวน 11  ท่อน  

15 โครงการกอ่สร้างที่ล้างรถยนต์ เพือ่เป็นการรักษาสภาพ กอ่สร้างที่เปล่ียนล้างรถยนต์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพือ่มีสถาน รถที่ใช้งานในสักงานเทศบาล กองช่าง

ส่านักงานเทศบาล รถให้ใช้งานได้อย่างมี- ของส่านักงานเทศบาล ที่ล้างรถยนต์ เทศบาลได้รับการดูแล



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพ และเป็น ส่านักงาน รักษาใหใ้ช้งาน ดี

การรักษาเคร่ืองยนต์ ตลอดอายุการใช้งาน 

และลดการใช้บริการ 

จากร้านภายนอก
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16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้า่ คสล. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนภู่ก่าชัย หน้าที่ท่าการไฟฟาู ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าที่ท่าการไฟฟาูส่วนภูมิภาค ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ส่วนภูมิภาค ม.1 ต.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด  กว้าง 0.30  ม . ลึก  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี 0.30  ม.  ยาว  120  เมตร

ชุมชนตลาดสด

17 เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต ให้ความแข็งแรง เปล่ียนฝารางระบายน้่าใขเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ให้ความแข็งแรง กองช่าง

เทศบาลเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ไม่ช่ารุดง่าย ชุมชนตลาดสดเป็นฝา ความพงึพอใจ ไม่ช่ารุดง่าย

ตะแกรงเหล็ก ร้อยละ 80

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1 กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 591,052       591,052      591,052      591,052      ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมมูล 2 ช่วง ม. 1 ต.โขงเจยีมไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กว้าง 4.00 ม. หนา0.15 ม. ยาว ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

296 ม. ช่วงที่ 2 กอ่สร้างถนน 69,888         69,888        69,888        69,888        ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

คสล.ขนาด กว้าง 4.00 ม. . 660,940      660,940      660,940      660,940     ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม 

ตามแบบเทศบาล พร้อมปูายประ

ชาสัมพันธ์โครงการ
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19 โครงการขยายผิวจราจร ถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ช่วงที่ 1  กอ่สร้างถนน คสล. 41,842 41,842 41,842 41,842 41,842 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.20 ม หนา0.15 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

ม.2 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ยาวเฉล่ีย 69.85  ม.ช่วงที่2 กอ่สร้าง  ร้อยละ 80 ไปมาและมีความ

(เสนอโดยชุมชนบ้าน ถนน คสล.ขนาด  กว้างเฉล่ีย 1.10 ม . 10,680 10,680 10,680 10,680 10,680 ปลอดภัย

บ้านใต้แหลมทอง หนา  0.15 ม  ยาวเฉล่ีย  19.45  ม.  52,520 52,520 52,520 52,520 52,520

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

20 โครงการปรับปรุงรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงรางระบายน้่า คสล. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้า่ กองช่าง

คสล. ถนนพรหมสิงห์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง เร่ิมจากแยก ข้างบ้าน นายจนัทร์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้า่ไม่ท่วม-

ม.2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ดวงศรี  ถึงรางระบายน้่าเดิม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาด  กว้าง 1.80  ม .หนาเฉล่ีย

015 ม. ยาว 33.00  ม.พร้อมบอ่พกั  

จ่านวน  1 บ่อ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 2  ด้าน 305,890 305,890 305,890 305,890 305,890 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่วงที่ 1 จากแนวรางระบายน้่าเดิม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแนวท่อระบายน้่าข้างสนามกฬีา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ยาว  122 ม. พร้อมบ่อพัก

ช่วงที่ 2 จากแนวรางระบายน้่าเดิม 311,875 311,875 311,875 311,875 311,875

ถึงบ่อพัก คสล.หน้า นรข. 611,765 611,765 611,765 611,765 611,765

ยาว  125 ม.ขนาด  กว้าง 0.40 ม . 

ลึก  0.50 ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

22 ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก ปรับปรุงถนนร่วมพัฒนาเป็นถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

แอสฟัสติค ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ แอสฟัสติค ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80
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23 กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนนแอสฟัสติค 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

24 โครงการวางท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างวางท่อระบายน้่า คสล. 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล.ถนนร่วมใจพัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ขนาด ø 0.30 ม.ถึง ซ.ประทุมทวีป ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  54.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) ถมดิน (54x4x3)648 ลบ.ม. 60,562 60,562 60,562 60,562 60,562



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

วางหนิเรียงตลอดแนว (54x3x1) 108512 108512 108512 108512 108512

162 ลบ.ม. 180,365 180,365 180,365 180,365 180,365

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

25 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมห้วยหอม 192,400       192,400      192,400      192,400      192,400    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง รางระบายน้่าขนาดกว้าง 0.12 ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก2.10 ม. ยาว6 ม. ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ

45

26 โครงการกอ่สร้างเขื่อนปูองกนัตล่ิง เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า  และกอ่สร้างอาคารเขื่อนหินทิ้ง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชนมี เพือ่ปูองกนัแนว กองช่าง

พังริมน้่าโขง เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง ยาว  500.00  ม. ความพงึพอใจ ตล่ิงริมแม่น้่า

บ้านนางสายสมร  เพ็งพิมพ์ เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อม ร้อยละ 80

หมู่ที่  2    ต.โขงเจยีม ปูายโครงการ

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

27 กอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้าวัด ท่าใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก กอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดถ้่า 932,500       932,500      932,500      932,500      932,500    ประชาชนมี ท่าใหก้ารเดินทางสะดวก กองช่าง

ถ้่าเหวสินธ์ุชัย ม. 1 ต.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ เหวสินธ์ุชัย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว ความพงึพอใจ ปลอดภัย

373 ม. หนา 0.15 ม.  ร้อยละ 80

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1865 ตร.ม. ตาม แบบ

เทศบาลพร้อมป้ายประชา-

สมัพนัธ์
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28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่าคสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถ.ภู่ก่าชัย 563,800       563,800      563,800      563,800      563,800    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย  หมู่ที่  1  ต.โขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากแยกถ.ราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หน้ารีสอร์ท บ้านสวนพีรดา  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน ขนาดกว้าง 0.30  ม.  

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ลึก  0.30  ม. ยาว 239 ม.

 ตามแบบเทศบาลพร้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ปูายโครงการ

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซ.ต้นตาลคู่ หมู่ที่ 1  ต.โขง- ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซ.ต้นตาลคู่   ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เจยีม อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  0.30  ม.ลึก  0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชน  ยาว  45.00  ม. ตามแบบ

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) เทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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30 โครงการกอ่สร้าง   ถนน  คสล. เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้างถนน  คสล. สนาม 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สนามกฬีาหน้า  นรข.   หมูท่ี่ 1 ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ กฬีาหน้า นรข. ขนาดกว้าง  ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจร

 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม 4.00  ม. ยาว  106  ม. ร้อยละ 80 ไปมา และมีความ

จ.อบุลราชธานี  หนา 0.15  ม.หรือมีพืน้ที่ ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชน ไม่น้อยกว่า  424   ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

บ้านน้อยพัฒนา) ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 353,800 353,800 353,800 353,800 353,800 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.ภู่ก่าชัย  หมู่ที่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย ขนาดกว้าง 0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  ม. ลึก 0.30  ม.ยาว 150. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) 00ม. ตามแบบเทศบาล

พร้อมปูายโครงการ

32 กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.โขงมูล  หมู่ 1  ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.ภู่ก่าชัย  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลึก 0.30  ม. ยาว 153.00  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

เสนอโดยชุมชนโนนสวรรค์ฯ) พร้อมวางท่อระบายน้่า ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม. จ่านวน 40 ท่อน 

บอ่พกัน้่า ขนาดกว้าง 0.80 ม.  ยาว 

0.80 ม. 4 ชดุ ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ

48

33 กอ่สร้าง ถนน คสล. ซ.ประทุมทวีป เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก กอ่สร้าง  ถนนคสล.  ซ.ประทุมทวีป 572,500 572,500 572,500 572,500 572,500 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ม. 1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง  5 ม.  ยาว 229 ม. ความพงึพอใจ สะดวกในการสัญจรไปมา

หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความปลอดภัย

1,145 ตร.ม. 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

34 โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ผ่านบ้าน อ.นารี  ลงคลองโสกหนิ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ผ่านบ้าน อ.นารี  บุญมั่น   ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

หมู่ที่  2  ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ลงคลองโสกหนิ ขนาดกว้าง  2.00 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว  220 ม.  หนา  0.10  ม.  

(เสนอโดยชุมชนบ้านกลางสามัคคี) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   440  ตร.ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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35 โครงการกอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือ เพือ่ใหพ้อ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กอ่สร้างโปะฺท่าเทียบเรือจดุผ่อนปรน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน พอ่ค้า แม่ค้า ชาวชุมชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน  ไทย-ลาว  นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว ไทย-ลาว  ตล่ิงแม่น้่าโขง  โดย และนักท่องเที่ยว นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ไทย- ลาว

ตล่ิงแม่น้่าโขง  ทต.บ้านด่านโขงจยีม และต่างประเทศ  ได้รับความสะดวก กอ่สร้างโปฺะท่าเทียบเรือโครงสร้าง ความพงึพอใจ และต่างประเทศ   



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า เหล็กรูปพรรณ  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ร้อยละ 80  ได้รับความสะดวกปลอดภัย 

จ.อบุลราชธานี และขายสินค้า ยาว  12.00  ม.  พื้นที่ไม่น้อยกว่า ในการซ้ือสินค้าและขายสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) 72  ตร.ม.  พร้อมเรือไฟเบอร์กราส

ขนาด  40  แรงม้า  และเส้ือชูชีพ

100  ตัว

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

36 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้ กองช่าง

คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คลองโสกหิน ด้านข้างศาลปูตา ความพงึพอใจ ได้สะดวก

สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ จากภูเขาถึง ถนนพรหมสิงห์ ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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37 ซ่อมแซมถนนประปา เพือ่ให้สัญจรได้สะดวก เพือ่ซ่อมแซมถนนประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพือ่ใหสั้ญจรได้สะดวก กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพงึพอใจ ไม่กอ่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพื่อใหช้าวชุมชนได้มีสถาน โดยรอบ ขนาดกว้าง 0.30 ม.  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

สถานที่พักผ่อน  ที่ราชพัสดุ ที่ออกก่าลังกาย  และสถาน ลึก 0.30  ม.  และระบบไฟฟูา ความพงึพอใจ ออกก่าลังกาย  และใช้ในงาน

ลานพระบรมรูป  ร.5   หมู่ที่ 1 ที่พักผ่อนรวมทั้งใช้ในการ แสงสว่างโดยรอบ ร้อยละ 80 รัฐพธีิร่วมกนั

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ประกอบงานรัฐพิธีวันปิย- ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) มหาราช

39 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้่าสาธารณะ เพื่อใหม้ีหอ้งน้่าสาธารณะ กอ่สร้างหอ้งน้่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000       300,000      300,000      300,000      300,000    ประชาชนมี เพือ่ใหป้ระชาชนและ กองช่าง

หมู่ 1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม เพียงพอกบัจ่านวนนักท่อง- จ่านวน 10 ห้อง  ชาย 4 ห้อง / ความพงึพอใจ นักท่องเที่ยวได้ใช้

จ.อบุลราชธานี เที่ยว และเพื่อใหม้ีหอ้งน้่า หญิง 6 ห้อง  ขนาดความกว้าง ร้อยละ 80 หอ้งน้่าที่สะอาด

สาธารณะ ที่สะอาดได้- 5.00 ม. ความยาว 5.60 ม. พื้นที่

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า  28  ตร.ม.  ตามแบบ

เทศบาลก่าหนด  พร้อมปูายประ-

ชาสัมพันธ์โครงการ
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40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า กอ่สร้างรางระบายน้่า  คสล. 63,000         63,000        63,000        63,000        63,000      ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยจติเกษม  หมู่ 2  ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยจติเกษม  ขนาดกว้าง  0.30  ม. ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ยาว  26  ม. ลึก 0.30  ม. พร้อมวาง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ท่อระบายน้่า คสล.ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.30 ม.  จ่านวน 3 ท่อน

ตามแบบเทศบาลก่าหนด

41 โครงการปรับปรุงพื้นที่ที่ราชพัสดุ เพือ่ใหช้าวชุมชนได้มีสถานที่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจดัใหม้ี 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชนมี ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ กองช่าง

แปลงที่ 14  หมูท่ี่ 1 ต.โขงเจยีม จอดรถ  และสถานที่พกัผ่อน สถานที่จอดรถ  สถานที่จ่าหน่ายสินค้า ความพงึพอใจ จอดรถ  และสถานที่พักผ่อน

 อ.โขงเจยีม  จ.อบุลฯ รวมทั้งใช้เปน็สถานที่แสดงสินค้า ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80 รวมทัง้ใชเ้ป็นสถานทีแ่สดงสินค้า

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) เพือ่จ่าหน่ายในช่วงวันหยุด พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์โครงการ เพื่อจ่าหน่ายในช่วงวันหยุด

และเทศกาลต่างๆ และเทศกาลต่างๆ

42 โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่า เพือ่ปดิกัน้น้่าจากหว้ยมิใหไ้หล กอ่สร้างประตูเปิด-ปิดน้่าในล่าหว้ย 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000    ประชาชนมี ปูองกนัน้่าจากล่าห้วยไหลเข้า กองช่าง

ในล่าหว้ยในเขตเทศบาล จ่านวน เข้าภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล จ่านวน 6 จดุ ภายใน ความพงึพอใจ พื้นทีเ่ทศบาลช่วงน้า่หลาก

6 จดุ (เสนอโดยชุมชนตลาดสด) เขตเทศบาล ตามแบบเทศบาล ร้อยละ 80

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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43 โครงการจดัท่าถนนลงสู่แม่น้่า เพือ่รองรับการขนส่ง กอ่สร้างถนนลงสู่แม่น้่า-ท่าเรือ 1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  ประชาชนมี การสัญจรสะดวก กองช่า

ท่าเรือ ในเขตเทศบาล และท่องเที่ยว จ่านวน 2 จดุ ความพงึพอใจ และรองรับการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ท่องเที่ยว

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพื่อใหก้ารระบายน้า่ออกจากถนน กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ถนน 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ระบายน้่าออกจากถนน กองช่าง

คสล. ถนน ประปาด้านโรงเรียน ได้สะดวก และลดอบติัเหตุ ประปาด้านโรงเรียนบ้านด่าน ความพงึพอใจ เพือ่ไม่ใหเ้กดิอบุติัเหตุ

บ้านด่าน ม. 2 ม.2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่ง) ยาว 150 เมตร 

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

45 โครงการปรับปรุงคลองโสกหิน เพือ่ให้การระบายน้่า ปรับปรุงคลองโสกหินตลอดสาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

ม. 2 ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จ่านวน  1 แห่ง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

46 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้การเดินทางสะดวก ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยภักดีณรงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

ซอยภักดีณรงค์ (ข้างประปา) ม.2 ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้เหลมทอง) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย
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47 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติค เพื่อให้การเดินทางสะดวก  กอ่สร้างถนนเอสฟัสท์ติก 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนภายในเขตเทศบาล ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ถนนภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80 ปลอดภัย

48 โครงการปรับปรุงถนน ในชุมชน  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก ปรับปรุงถนนในชุมชนโนนสวรรค์ 400,000       400,000      400,000      400,000      400,000    ประชาชนมี ท่าให้การเดินทางได้สะดวก กองช่าง

บ้านโนนสวรรค์แสนสุข ต้ังแต่บ้าน ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ แสนสุขต้ังแต่บ้านนายดนัย อุ้มแกว้ ความพงึพอใจ ปลอดภัยและระบายน้่า

นายดนัย  อุม้แกว้ถึงบ้านปูาต๊ิก และรางระบายน้่าเน่าเสีย ถึงบ้านปูาต๊ิก เป็นระยะทาง 200 ร้อยละ 80 เน่าเสียและน้่าใช้

เมตร โดยเป็น คสล.กล้าง 3 เมตร ในครัวเรือน

ยาว 200 เมตร พร้อมรางระบายน้่า

คสล.ท่อคร่ึงซีก

ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ

49 โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง 200,000       200,000      200,000      200,000      200,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ระบายน้่า คสล. ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ระบายน้่า คสล. ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 385 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ตลอดจนซ่อมแซมฝาปิดท่อ

หรือส่วนที่ช่ารุดต่างๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

50 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บริเวณแยกพรหมสิงห ์(ตลาดสด) ความพงึพอใจ ทางสะดวก

จ่านวน 1 ชุด (ชุมชนตลาดสด) จ่านวน 1 ชุด ร้อยละ 80 ปลอดภัย

51 โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง เพือ่ปูองกนัแนว โครงการกอ่สร้างเขื่อนตล่ิงพัง 2,400,000     2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000  ประชาชนมี เพื่อปูองกนัแนวตล่ิงริมแม่น้่า กองช่าง

บริเวณปากหว้ยโสกหนิ โดยการกอ่ ตล่ิงริมแม่น้่า บริเวณปากหว้ยโศกหนิ โดยการกอ่ ความพงึพอใจ เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก

สร้างสะพาน  และเพือ่ให้การ สร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) เดินทางสะดวก 6 เมตร ยาว 20 ม. แบบไม่มีไหล่ทาง

52 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยขัว ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรบ่ารุง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถนนราษฎรบ่ารุง ฃนาดกว้าง ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านเหนือ) 2.50 ม. สูง2.20 ม. ยาว 50 ม. 

พร้อมถมดินเกรดเกล่ียเรียงปรับแน่น

ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๘ ลบ.ม.

พร้อมวางหนิใหญ่ ปริมาณไม่น้อยกว่า

780 ลบ.ม. ตามรูปแบบ

และรายการที่เทศบาลก่าหนด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

53 โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการปรับปรุงถนนราษฎรบ่ารุง 282,500       282,500      282,500      282,500      282,500    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวก ปลอดภัย เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ปรับปรุงโครงการเททับโดย ช่วยลดอบุัติเหตุ ปรับปรุงโครงการเททับโดย ร้อยละ 80 ปลอดภัย

แอสฟัสติค แอสฟัสติค ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร ความหนา 4 มม.

54 โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนร่วม 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี เพื่อให้การเดิน กองช่าง

พัฒนา จากส่ีแยก สะดวก ปลอดภัย พัฒนา จากส่ีแยก ถึงโรงแรมอารยา ความพงึพอใจ ทางสะดวก

ถึงโรงแรมอารยา ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว195 เมตร หนา0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

56

55 โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการขยายผิวจราจรถนนริมมูล 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน

จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนน สะดวก ปลอดภัย จากหน้าโรงแรมอารยาถึงถนนโขงมูล ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โขงมูล ช่วยลดอบุัติเหตุ ความกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนปากมูล)  ยาว 291 เมตร หนา 0.15

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

56 โครงการกอ่สร้างช่องท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร 5,000,000    5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ความสูง 2.50 เมตร พร้อมถมดินเกรด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ด้านข้างบ้านสวนริมน้่ารีสอร์ท ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เกล่ียเรียบปรับแน่น ปริมาณไม่น้อย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 จนถึงแม่น้่ามูล (ชุมชนปากมูล) กว่า 4,250 ลบ.ม. พร้อมงาน

หินใหญ่ น้อยกว่า 1,860 ลบ.ม. 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

57

57 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ปูองกนัอนัตราย กองช่าง

ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี สะดวก ปลอดภัย ข้างบ้าน นายจนัทร์ ดวงศรี ความพงึพอใจ จากการสัญจร

จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ช่วยลดอบุัติเหตุ จนถึงบ้านนายบุญมี ค่าวงษ์ ร้อยละ 80 ไปมาของประชาชน

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 130 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

58 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  เพือ่ให้การเดินทาง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 396,000       396,000      396,000      396,000      396,000    ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป สะดวก ปลอดภัย เสริมเหล็ก ซอยปทุมทวีป ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนปากมูล) ช่วยลดอบุัติเหตุ ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ยาว ร้อยละ 80 ปลอดภัย

180 เมตร หนา 0.15 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

58

59 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 646,000 646,000 646,000 646,000 646,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนราษฎรอทุิศ ข้างธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ข้างธนาคาร กรุงไทย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงหน้า นรข. ขนาด ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ถึงหน้า นรข. (ชุมชนตลาดสด) ขนาด 0.30x0.30 เมตร ความยาว

รวมทั้งส้ิน 404 เมตร ข้างละ 202 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60 โครงการอดุหนุนการประปาส่วน เพือ่ให้ประชาชน โครงการอดุหนุนการประปาส่วน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้ประชาชน กองช่าง

ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ มีน้่าใช้ในการอปุโภค ภูมิภาค สาขาพิบูลฯ การขยายท่อ ความพงึพอใจ มีน้่าใช้ในการอปุโภค 

(ชุมชนตลาดสด) บริโภคในครัวเรือน เมนน้่าประปา จากเกษตรอ่าเภอ ร้อยละ 80 บริโภคในครัวเรือน

ถึงทางเข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย 

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เร่ิมจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หลังเกษตรอ่าเภอโขงเจยีมถึงทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เข้าวัดถ้่าเหวสินธ์ุชัย ขนาด 4 เมตร ร้อยละ 80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่เทศบาลก่าหนด

59

62 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ซอยบ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ บ้าน ด.ต.ไพโรจน์ ทองค่า โรงแรม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

โรงแรมโขงเจยีม โขงเจยีม ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนตลาดสด) 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตร

ดินลูกรัง 66 ลบ.ม. ความหนา 0.30

เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0.10 เมตร กอ่สร้างตาม

รูปแบบและรายการที่เทศบาลก่าหนด

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ภายในชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข ความพงึพอใจ ทางสะดวก

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ร้อยละ 80 ปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

หนา 0.15 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

60

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่า กองช่าง

คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ภายในชุมชนโนนสวรรค์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

แสนสุข ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น แสนสุข ขนาดกว้าง 0.30x0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) เมตร ความยาว 220 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

65 โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ  เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก โครงการปรับปรุงถนนจงเจริญ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การเดิน กองช่าง

สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ สภาพเดิม ฤดูฝนน้่าจะท่วม ความพงึพอใจ ทางสะดวก

สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก สัญจรไปม-มา ไม่สะดวก กอ่สร้าง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200

เมตร หนา 0.20 เมตร 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

61

66 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ประชาชนมี  เพื่อใหก้ารเดินทาง กองช่าง

คสล.ถนนจงเจริญ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล.ถนนจงเจริญ ขนาด ความพงึพอใจ สะดวก

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ความยาว ร้อยละ 80

400เมตร ข้างละ 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมมูล ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมมูล ขนาด ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

(ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.30x0.30 เมตร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ความยาว 195เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

68 โครงการติดต้ังกระจกส่องตามแยกต่างๆปูองกนัอบุัติเหตุ โครงการติดต้ังกระจกส่องตาม 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 ประชาชนมี ปูองกนัอบุัติเหตุ กองช่าง

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) บนท้องถนน แยกต่างๆ ความพงึพอใจ บนท้องถนน

ร้อยละ 80

62

69 โครงการกอ่รางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่รางระบายน้่า 515,200 515,200 515,200 515,200 515,200 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมโขงจากแยกแกล้ว ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขงจากแยกแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ประดิษฐ์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ต่ารวจน้่า ต่ารวจน้่า ความยาวรวม 322 

เมตรข้างละ 161 เมตร  

ขนาดกว้าง0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

70 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 841,600 841,600 841,600 841,600 841,600 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมโขง แยกอทุกวิทยา ถึง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

วัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น วัดโขงเจยีม ความยาวรวม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

 526 เมตร ข้างละ 230 ม. 

กว้าง 0.30x0.30 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและ 

รายการที่เทศบาลก่าหนด
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71 โครงการซ่อมแซมฝา  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการซ่อมแซมฝาราง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย

รางระบายน้่า ภายในเขต  ช่วยลดอบุัติเหตุ ระบายน้่าถนนราษฎรบ่ารุง  ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

เทศบาล ต.โขงเจยีม ร้อยละ 80

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)

72 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 3,782,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนแกล้วประดิษฐ์จากธนาคาร ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กรุงไทย ถึงวัดโขงเจยีม ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ความยาวรวม1,220 เมตร  

ข้างละ 610 เมตร กว้าง 

0.56x0.68 เมตร 

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ท่ีเทศบาลก าหนด
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73 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการจ่าหน่าย โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพือ่สะดวกในการ กองช่าง

ทับลานกฬีา บริเวณสถานี สินค้าไทย - ลาว ทับลานกฬีา บริเวณหน้า ความพงึพอใจ จ่าหน่ายสินค้าไทย 

เรือโขงเจยีม เพือ่ให้การระบายน้่าได้ สถานีเรือโขงเจยีม ร้อยละ 80 ลาว เพือ่ใหก้ารระบาย

พร้อมรางระบายน้่า สะดวกน้่าไม่ท่วมขังไม่ส่ง 30 เมตร หนา 0.15 เมตร น้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง

ทั้งสองข้างทาง กล่ินเน่าเหม็น รางระบายน้่า ขนาดกว้าง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

 0.30x0.30 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากส่ีแยกหน้าที่ว่าการอ่าเภอ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โขงเจยีม บริเวณบ้านพักต่ารวจ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ ภูธรโขงเจยีม ถึงท่อลอดบริเวณ

ข้างสถานีต่ารวจน้่า ข้างสถานีต่ารวจน้่า 

ขนาดกว้าง 0.30x0.30 เมตร 

ความยาว 160 เมตร ข้างละ 80 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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75 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมหลาย 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หลายช่องเสริมเหล็ก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ช่องเสริมเหล็ก ถนนราษฎรอทุิศ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถนนราษฎรอทุิศบริเวณบ้าน ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บริเวณบ้านคุณจนัทร์ธร ศรีบุระ ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

คุณจนัทร์ธร ศรีบุระ สภาพเดิมเปน็ท่อน้่ากลม ขนาดกว้าง

(ชุมชนตลาดสด) 2.40x2.40 ม. จ่านวน 2 ช่อง

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

76 โครงการขุดลอกรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกรางระบายน้่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ภายในชุมชนตลาดสดที่สกปรก ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ต้ืนเขิน อดุตัน มีส่ิงปฎิกลู ให้มี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สภาพที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค

(ชุมชนตลาดสด)

76 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 ประชาชนมี ท่าให้การระบายน้่าได้สะดวก

คสล.หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์  น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น หลังศูนย์เด็ก ถนนสันติราษฎร์ ความพงึพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม  อ.โขงเจยีม   ขนาดกว้าง 0.30 ม. ร้อยละ 80

ลึก 0.30 ม. ยาว 160 ม.

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโตรงการ  
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77 โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น เป็นที่พักผ่อนของ โครงการกอ่สร้างอาคารที่อา่น 350,000       350,000      350,000      350,000      350,000    ประชาชนมี เปน็ที่พกัผ่อนของ กองช่าง

หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ประชาชนภายในชุมชน หนังสือประจ่าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ความพงึพอใจ ประชาชนภายในชุมชน

(ชุมชนบ้านกลาง) 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร ร้อยละ 80

พร้อมหนังสือพิมพ์และหนังสือ ที่มาใช้บริการ

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

78 โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้่า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยเบิกบาน ม.2 ต.โขงเจยีม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยเบิกบาน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ที่มาใช้บริการ

79 ซ่อมแซมถนนที่ช่ารุด ภายในเขต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้สะดวก ซ่อมแซมถนนทีช่่ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

เทศบาล ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  เพือ่ให้ความปลอดภัย ถนนราษฎรบ่ารุง ความพงึพอใจ  ได้สะดวกเพือ่ให้

จ.อบุลราชธานี  ช่วยลดอบุัติเหตุ ร้อยละ 80  ความปลอดภัยช่วย

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) ลดอบุติัเหตุ
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80 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 128,000       128,000      128,000      128,000      128,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ซอยประชาอทุิศ ด้านข้างบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นางทองทิพย์  ตีระภักด์ิ  ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 80 เมตร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

81 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 64,000         64,000        64,000        64,000        64,000      ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนริมเขื่อน ด้านหน้าครัวริมโขง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ยาว 40 เมตร

(ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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82 โครงการกอ่สร้าง ถนนลงแม่น้่า เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ห้วยขัว ม.2 ต.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนลงแม่น้่าห้วยขัว ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

อ.โขงเจยีม จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

83 โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการท่าสะพานข้ามห้วยค้อ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

จ.อบุลราชธานี ปลอดภัย ร้อยละ 80

(ชุมชนบ้านเหนือ)

84 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 480,000       480,000      480,000      480,000      480,000    ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนพรหมสิงห์ จากบ้าน ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

นายศรีโครต  กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น นายศรีโครต  กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 300 เมตร

(ชุมชนบ้านเหนือ) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

69

85 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถ.พรหมสิงห์ ด้านหน้าศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สุริยวงค์ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สุริยวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม  x 0.30 ม. ยาว 150 เมตร

จ.อบุลราชธานี กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

(ชุมชนบ้านทุ่ง) ที่เทศบาลก่าหนด

86 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น โดยกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

จ.อบุลราชธานี ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

(ชุมชนตลาดสด) ยาว 500 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด
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87 โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล เพือ่สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ  โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือ  กองช่าง

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ ความพงึพอใจ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

จ.อบุลราชธานี ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บ้าง ที่เทศบาลก่าหนด ร้อยละ 80 ซ่ึงพอมีทรัพย์สินอยู่บา้ง 

(ชุมชนตลาดสด) โดยการ น่าส่ิงของมาจ่าน่า โดยการน่าส่ิงของมาจ่าน่า

88 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า คสล. 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย จากแยกสุวรรณวารี ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ถึงแยกถนนโขงมูล หน้าอู่เซอร์วิส ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. 

จ.อบุลราชธานี ยาว 150 เมตร

(ชุมชนโนนสวรรค์แสนสุข) กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

89 โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า  เพือ่ให้ความปลอดภัย โครงการปรับปรุงฝาปดิรางระบายน้่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  เพือ่ใหค้วามปลอดภัย กองช่าง

ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์  ช่วยลดอบุัติเหตุ ข้างบ้าน นางบุหลัน สุวรีย์ ความพงึพอใจ  ช่วยลดอบุติัเหตุ

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ร้อยละ 80

จ.อบุลราชธานี

(ชุมชนปากมูล)
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90 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. คลองโสกหินด้านข้าง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น บ้านนายสุรสิทธ์ิ  แกว้กญัญา ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

(ชุมชนบ้านทุ่ง)

91 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ให้พ่อค้า  แม่ค้า  โครงการกอ่สร้างอาคาร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชน เพื่อให้พ่อค้า  แม่ค้า  ชาวชมุชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ ชาวชุมชน  นักท่องเที่ยว  จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบเรือ และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว

และอาคารร้านค้า ทั้งไทย - ลาว และต่าง และอาคารร้านค้า ความพงึพอใจ และต่างประเทศ  ได้รับความ

 ประเทศ  ได้รับความสะดวก ร้อยละ 80  สะดวก ปลอดภัย  ในการ

ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้า และขายสินค้า

และขายสินค้า

92 จดัซ้ือเรือโดยสาร  เพือ่บริการนักท่องเที่ยว จดัซ้ือเรือโดยสาร  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน เพือ่บริการนักท่องเที่ยว กองช่าง

ขนาด 50 ที่นั่ง ขนาด 50 ที่นั่งจ่านวน 1 ล่า และนักทอ่งเทีย่ว

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 80
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา กองช่าง

ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ ถนนริมมูล โดยกอ่ ความพงึพอใจ  ได้สะดวก เพือ่ใหค้วาม

ม.1 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ปลอดภัย สร้างถนนขนาดกว้าง 5.00 ร้อยละ 80 ปลอดภัย

ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.

94 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

คสล. ซอยประทุมทวีป ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง คสล. ซอยประทุมทวีป สองข้างทาง ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30 x 0.30 ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 200 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

95 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ จากห้วยทรายถึงถ่่าพระวัดถ่่า ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

เหวสินธ์ชัย ปลอดภัย เหวสินธ์ชัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

73

96 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง หน้าโลตัส - หลังศูนย์พัฒนา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

เด็กเล็ก ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น เด็กเล็ก ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  ลึกเฉล่ีย

 0.65  ม. ยาว 296 เมตร

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

97 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง
ถนนภู่ก่าชัย ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ถนนภู่ก่าชัย ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.30 ม.ยาว 126 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

74

98 โครงการกอ่สร้างคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างคอนกรีต 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หลังเกษตรอ่าเภอต่อจาก ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

โครงการเดิม ปลอดภัย โครงการเดิม ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

99 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 538,200 538,200 538,200 538,200 538,200 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

(อารยาริเวอร์ไซต์- ปลอดภัย (อารยาริเวอร์ไซต์- ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

บ้านไร่ไกล้ลาว บ้านไร่ไกล้ลาว 

(เททับถนน คสล.เดิม) ขนาดกวา้ง4.00  ม. 

ยาว 230  ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

75

100 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ เสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ปลอดภัย ห้วยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

อ่าเภอ อ่าเภอ

ลงดินถม  540 ลบ.ม.

ลงดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 300  ม. หนา  0.15 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

101 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า

จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง จากครัวโขงเจยีม-ห้วยหอม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาด 0.30  x 0. 30 ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ยาว 260  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ที่เทศบาลก่าหนด

76

102 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

ข้างศาลปูุตา ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง ข้างศาลปูุตา ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ขนาดกว้าง 0.30  ม. ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ยาว 60 ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

103 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนายเพ็ง ดวงศรี - ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น สามแยกพ่อค่า เพิม่พร ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.20  x 0.90 ม.

ยาว 36  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

77

104 โครงการขยายไหล่ทาง เพือ่ให้การสัญจรไปมา โครงการขยายไหล่ทาง 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 ประชาชนมี เพือ่ให้การสัญจร กองช่าง

หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล.  ได้สะดวก เพือ่ให้ความ หนา้ศาลปู่ ตาเป็นลาน คสล. ความพงึพอใจ  ไปมาได้สะดวก 

ปลอดภัย ร้อยละ 80 เพื่อใหค้วามปลอดภัย

105 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายกอง กอมณี ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายกอง กอมณี ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 163  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

106 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ให้การระบายน้่า โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบายน้่า กองช่าง

บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง บ้านนางนงค์คราญ ย่าพรหม ความพงึพอใจ ได้สะดวกน้่าไม่ท่วม-

 -บ้านนายคล้าย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น  -บ้านนายคล้าย ร้อยละ 80 ขังไม่ส่งกล่ินเหม็น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ขนาด 0.30  x 0.30 ม.

ยาว 96  ม.

กอ่สร้างตามรูปแบบและรายการ

ที่เทศบาลก่าหนด

78

107 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพือ่ใหเ้ด็กมีอาคารเรียนเพิม่ขึ้น กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.  - 423,000 423,000 423,000 423,000 ประชาชน เด็กมีอาคาร กองช่าง

สงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสะดวกสบาย ไม่คับแคบ เทศบาลต่าบลบา้นด่าน อาคาร ขนาด มีความ เรียนเพิ่มขึ้น

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม กว้าง 6.00 ม ยาว 16.00 ม. พึงพอใจ และสะดวก

ตามแบบเทศบาล พร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ80 สบาย

108 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประ- เพื่อใช้ในการจดักจิกรรม มี กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน มีสถานที่เพียง กองช่าง

สงค์ผู้สูงอายุ มีสถานที่ เพียงพอต่อการ- ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม มีความ พอสะดวกสบาย

จดักจิกรรม หน้าอาคารกองสวัสดิการ ส่านักงาน พึงพอใจ ใช้ในการจดั

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ร้อยละ80 กจิกรรม

109 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้่า เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก กอ่สร้างรางระบายน้่า คสล.  - 182,500.00      182,500.00      182,500.00     182,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

คสล. ซอยแจม่จนัทร์  หมูท่ี่ 1 น้่าไม่ท่วมขัง  ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ซอยแจม่จนัทร์ หมูท่ี่ 1 มีความ น้่าได้สะดวก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ขนาดกว้าง 0.30 ม ยาว 62.00 ม พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขังไม่

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ส่งกล่ินเหม็น
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110 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ระบายน้่าได้สะดวก น้่าไม่ท่วมขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม. พืน้ที่ 92,500 92,500 92,500 92,500 ประชาชน การสัญจรไปมา กองช่าง

เหล็ก พร้อมรางระบายน้่าคอนกรีต ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.รางระบายน้่า มีความ สะดวกการ

เสริมเหล็กฝาตะแกรงเหล็ก  คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม.ยาว 26.00 พึงพอใจ ระบายน้่าไม่

ชุมชนโนนสวรรค์  ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ท่วมขัง

111 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 450,500.00      450,500.00      450,500.00     450,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

คสล. ถนนริมโขง หลังศูนย์อทุก 0.80 x 1.00 ม. ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ ไม่ท่วมขังไม่ส่ง

วิทยาที่ 11 กว้าง 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. หนา ร้อยละ80 กล่ินเหม็น

 0.15 ม. พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 260. ตร.ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

112 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. เพือ่ใหก้ารระบายน้่าได้สะดวก วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 0.40 x  - 253,500.00      253,500.00      253,500.00     253,500.00    ประชาชน ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทาง น้่าไม่ท่วมขัง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 1.00 ม. และบอ่พกั ขนาด 0.80 x มีความ น้่าได้สะดวก

ถนน คสล. ถนนริมโขง- มูล         0.80 x 1.00 ม.ขยายไหล่ทาง ขนาด พึงพอใจ น้่าไม่ท่วมขัง

 (ข้างบ้านนายอ่าเภอ) กว้างเฉล่ีย 1.10 ม. ยาว 88.00 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเหม็น

 หนา 0.15 ม.หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า

96.80ตร.ม.
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113 โครงการอาคารหลังใหม่ตลาดสด เพื่อใหต้ลาดเปน็ระเบยีบ พอ่ค้า  - ปรับพนืและท่าความสะอาดพืน้เดิม  - 402,000.00      402,000.00      402,000.00     402,000.00    ประชาชนมี ได้รับความสะ- กองช่าง

แมค้า ชาวชุมชน นักทอ่งเทีย่ว ทัง้  - ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12x12 ความพึงพอใจ ดวก ปลอดภัย

ไทย ลาว ต่างประเทศ ได้รับความ (แบบผิวหยาบ) ร้อยละ80 ในการซ้ือสินค้า

สะดวกปลอดภัยในการซ้ือสินค้า

114 กอ่สร้างรางระบายน้่าตลอดสาย ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง กว้าง 2.00 ม. ยาว 20.00 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ท่าใหก้ารระบาย กองช่าง

จากสามแยกถนนราษฎรอทุิศถึง ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ความพึงพอใจ น้่าได้สะดวก

ถนนสุวรรณวารี ฝ่ังบ้านนายบรรจง รางระบายน้่า คสล.ขนาดกว้าง 0.20 ม. ร้อยละ80 น้่าไม่ท่วมขัง

ขันธเวช ยาว 26.00 ม.ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม ไม่ส่งกล่ินเหม็น

115 กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมมูล เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4.00 ม. ยาว 650.00 ม.  - 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

จากหน้าส่านักงานเกษตรอ่าเภอโขงเจยีม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา  0.15 ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ถนนพรหมสิงหถ์ึง ทางลงแพล่าโขง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

116 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก เพื่อใหช้าวชุมชุนได้รับความสะ- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยผีหลอก  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ตลอดแนว ดวกในการสัญจรไปมา ช่วยลด ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

อบุัติเหตุ ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ
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116 กอ่สร้างถนนลูกรัง ถนนร่วมพฒันา เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก  -  -  -  - ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

หลังโรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

118 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 กว้าง 12 ม. ยาว 150 ม.  - 1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

บา้นด่าน(ถนนแกล้วประดิษฐ์เชื่อมกบั ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ช่วงที่ 2 กว้าง 8  ม. ยาว 175 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2173 ช่วงที่ 3 กว้าง 7 ม. ยาว 1075 ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม - สิรินธร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 10,725 ตร.ม

119 ก่อสร้างสะพานข้ามร่องค้อ เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 6 ม.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

120 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1463 ม.  - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ภู่ก่าชัย สายบา้นด่านเกา่(ถนนภู่ก่าชัย ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมกบัทางหลวงหมายเลข 2173 1375 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ

 โขงเจยีม-สิรินธร
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121 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 245 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ยุคลสายบา้นด่านเกา่ (ถนนยุคลเชื่อม- ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

กบัทางหลวงหมายเลข 2173 1223 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม - สิรินธร

122 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 230 ม.  - 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

ริมมูล สายบา้นด่านเกา่(ถนนริมมูลเชื่อม ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

หมายเลข 2173 โขงเจยีม - สิรินธร 1250 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดือบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

123 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 1000 ม.  - 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2134) 8000 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

โขงเจยีม -ศรีเมืองใหม่

124 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 8 ม. ยาว 170 ม.  - 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนประปา– ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข 850 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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125 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม.  - 145,000 145,000 145,000 145,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ถนนจติเกษม–ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมายเลข 875 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

126 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัติกถนน เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยประชาอทุิศ - ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนพรหมสิงหเ์ชื่อมทางหลวงหมาย- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

เลข 2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

127 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกถนนสาย เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.  - 53,000 53,000 53,000 53,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

สายบา้นด่านใหม่ (ซอยสัมพนัธ์-ถนน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

พรหมสิงห ์เชื่อมทางหลวงหมายเลข- 320 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

2134) โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่
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128 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติก เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 1310 ม.  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

(ถนนราษฎร์บ่ารุง - ถนนพรหมสิงห์ ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ทางหลวงหมายเลข 2134 ) 6500 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

 โขงเจยีม– ศรีเมืองใหม่

129 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 420,000 420,000 420,000 420,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ไหล่ทาง คสล ถนน ภู่ก่าชัย ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

(แยกถนนพรหมสิงห-์ถนนราษฎรอทุิศ ระยะทางรวม 90 เมตร

ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 90 ม

กว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.

หนา 4 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า

320 ตร.ม.
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130 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 130,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

และบ่อพัก พร้อมขยาย ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น 0.40X1.00 ม. และบ่พัก ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ไหล่ทาง คสล ถนน ขนาด 0.80 X 0.80 X 1 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

แกว้ประดิษบฐ์ หน้าบ้าน ระยะทางรวม 30 เมตร

นายมงคล ขยายไหล่ทาง คสล ยาว 13 ม

กว้าง 2 ม. หนา 0.15 ม.



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

พื่นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตร.ม.

131 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง วางท่อระบายน้่า คสล. ขนาด  - 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ชอย ถ. จงเจริญ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น กว้าง 0.30  ม. ยาว 137 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ลึกโดยเฉล่ีย 0.30 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

132 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม.  - 597,000 597,000 597,000 597,000 ประชาชนมี เพื่อให้สัญจรได้ กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ สะดวกไม่กอ่ให้

ถนนริมมูล (แยกแพล่าโขง- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม. ร้อยละ80 เกดิอบุัติเหตุ

ถนนหน้าส่านักงานเกษตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม.

อ่าเภอโขงเจยีม ยาว 1118 ม. หนา 0.15 ม. 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.
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133 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก ขนาดกว้าง 40ม. ยาว 300 ม.  - 720,000 720,000 720,000 720,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กภ่ายในหมู่บ้าน ไม่กอ่ให้เกดิอบุัติเหตุ หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

ชอยข้างส่านักงานเกษตร 1200 ตร.ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

อ่าเภอโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

1.   ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางที่  2     ปรับปรุงการพัฒนาระบบคมนาคม  การประปา

เปูาหมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

134 โครงการวางท่อระบายน้่า คสล. ระบายน้า่ได้สะดวก น้า่ไม่ทว่มขัง ขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 65 ม.  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ระบายน้่าได้สะดวก กองช่าง

ข้างศาลปูตาทิศเหนือ ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น ผนังหนา 0.15 ม. ความพึงพอใจ น ้าไมท่ว่มขงั 

งานดินถม ขนาด ยาง 65 ม. ร้อยละ80 ไม่ส่งกล่ินเน่าเหม็น

กว้าง 3 ม. ปริมาณงาน 585 ม.

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม มีห้องน้่าใช้ตาม ห้องน้่าชาย - หญิง ชั้นบน - ล่าง  - 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี มีห้องน้่าใช้ตาม กองช่าง

หอ้งน้า่ส่านกังาน มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ความพึงพอใจ มาตรฐาน

กว้าง 4.50 ม. ร้อยละ80
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมอาชีพ  -  เพื่อส่งเสริมการประกอบ ท่าการฝึกอบรมแกป่ระชาชน 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้น อาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชน ภายในเขตเทศบาลให้มี ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

 -  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ความรู้ในการสร้างงาน ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ประชาชนในการประกอบ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ของสมาชิก

อาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี  

2 สนบัสนนุเคร่ืองมือ   -  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนเคร่ืองมือ อปุกรณ์ 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

อุปกรณ์ ให้ประชาชนผู้มีรายได้  ให้แกป่ระชาชนในเขต ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ส่งเสริมอาชีพ มีเคร่ืองมือ ในการประกอบอาชีพ เทศบาลที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ของสมาชิก

3 สนบัสนนุเงินทนุในการ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมี ประชาชนที่รวมกลุ่ม จดัท่า 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ประกอบอาชีพ เงินทุนในการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ในชุมชน ของสมาชิก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

88

4 ส่งเสริมอาชีพชาว  -  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนอาชีพชาวชุมชน 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ชุมชน ให้ประชาชนผู้มีรายได้ ทั้ง  8  ชุมชน ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ของสมาชิก

5 โครงการจัดท่าบญัชี เพื่อส่งเสริมการวางแผนการ ประชาชนวางแผนและเข้าใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ครัวเรือน ใช้จา่ย เงินในครัวเรือน การจดัท่าบัญชีครัวเรือน ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ในการจัดท่า

บัญชีครัวเรือน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

89



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมอาชีพ  -  เพื่อส่งเสริมการประกอบ ท่าการฝึกอบรมแกป่ระชาชน 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้น อาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชน ภายในเขตเทศบาลให้มี ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

 -  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ ความรู้ในการสร้างงาน ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ประชาชนในการประกอบ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ของสมาชิก

อาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี  

2 สนบัสนนุเคร่ืองมือ   -  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนเคร่ืองมือ อปุกรณ์ 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

อุปกรณ์ ให้ประชาชนผู้มีรายได้  ให้แกป่ระชาชนในเขต ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ส่งเสริมอาชีพ มีเคร่ืองมือ ในการประกอบอาชีพ เทศบาลที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ของสมาชิก

3 สนบัสนนุเงินทนุในการ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมี ประชาชนที่รวมกลุ่ม จดัท่า 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ประกอบอาชีพ เงินทุนในการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ในชุมชน ของสมาชิก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

88

4 ส่งเสริมอาชีพชาว  -  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนอาชีพชาวชุมชน 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ชุมชน ให้ประชาชนผู้มีรายได้ ทั้ง  8  ชุมชน ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ของสมาชิก

5 โครงการจัดท่าบญัชี เพื่อส่งเสริมการวางแผนการ ประชาชนวางแผนและเข้าใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชากรมีความ กองสวัสดิการ

ครัวเรือน ใช้จา่ย เงินในครัวเรือน การจดัท่าบัญชีครัวเรือน ความพึงพอใจ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ สังคม

ร้อยละ 80 พึ่งตนเองได้

ในการจัดท่า

บัญชีครัวเรือน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       แนวทางที่   1        การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

89



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการยกระดับร้าน  - เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ  - ประชุมชี้แจงโครงการให้ความรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้  - ผู้ประกอบการ ประกอบ กองสวัสดิการ

อาหารมาตรฐาน ปรุง และจ่าหน่ายอาหารมีความ ความเข้าใจ  แกผู้่ประกอบการอาหาร เข้าร่วม ปรุง จ่าหน่ายอาหาร มี สังคม

ต่ืนตัวในการผลิตอาหารและ ในการปรุง  จ่าหน่าย จ่านวน โครงการ ความรู้ความเข้าใจและให้

สุขภาพอนามัย 10  ร้าน / ปี ความร่วมมือในการรักษา

 - ออกตรวจมาตรฐานทางสุขาภิบาล มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล

ของร้านอาหารและเกบ็ข้อมูลตาม  - ประชาชนได้บริโภค

แบบตรวจร้านอาหาร 1  คร้ัง / ปี อาหารที่สะอาดและถูก

หลักอนามัย

2 โครงการจัดท่าปลาร้า  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าปลาร้าโดยน่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นเหนอื)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

90

3 โครงการท่าลูกชิ้นปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าลูกชิ้นปลา  โดยน่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

ปากมูล)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

4 โครงการจัดท่าเข็มกลัด  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าเข้มกลัดแมลงทับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

จากปกีแมลงทบั เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง และอบรมอาชีพ เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

กลุ่มพฒันาอาชีพสตรี  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

91

5 โครงการจดัท่าปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าปลาสามรส  ปลาแดดเดียว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

สามรส ปลาแดดเดียว เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง โดยน่า  ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(เสนอโดยชุมชนบา้นโนนสวรรค์)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

6 โครงการรับซ้ือจ่าหน่ายปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มสนับสนุนการจ่าหน่ายปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ในเขตเทศบาล เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นทุง่)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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7 โครงการเล้ียงปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

ในกระชัง (เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นใต้แหลมทอง)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

8 โครงการเพาะ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มสนับสนุนการเพาะเห็ดนางฟูา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

เห็ดนางฟูา (เสนอโดย เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง จ่านวน 5,000  กอ้น ในเขตเทศบาล เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

ชุมชนตลาดสด)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

9 โครงการสนับสนุน  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มเพื่อสนับสนุนอปุกรณ์อาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

อุปกรณ์อาชีพชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชน เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(เสนอโดยบ้านกลางสามัคคี) - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่
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10 โครงการจดัท่าปลากรอบ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าปลากรอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(โดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

 - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

11 โครงการปรับปรุงสถานทีบ่ริเวณ เพื่อเป็นสถานที่จ่าหน่ายสินค้า โครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพื่อเป็นสถานที่จ่าหน่ายสินค้า กองช่าง

ตลาดสดเพื่อจ่าหน่ายสินค้า OTOP OTOP ตลาดสดเพื่อจ่าหน่ายสินค้า OTOP ความพึงพอใจ OTOP

บริเวณร้านเฮียเล็ก ให้มีความสะอาด บริเวณร้านเฮียเล็ก ให้มีความสะอาด ร้อยละ 80

เรียบร้อย เรียบร้อย กอ่สร้างตามรูปแบบและ

รายการที่เทศบาลก่าหนด

12 โครงการกอ่สร้างร้านค้าชุมชน เพื่อให้ชาวชุมชนมีร้านค้าชุมชน กอ่สร้างร้านค้าชุมชน  OTOP  ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ชาวชุมชนมีร้านค้าชุมชน กองช่าง

OTOP  ชุมชน หมู่ที่ 2  ต.โขงเจียม OTOP ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวม ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. ความพึงพอใจ OTOP ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ในการขายสินค้า หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  18  ตร.ม. ร้อยละ 80 ในการขายสินค้า

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ

+บา้นกลางฯ)
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13 โครงการจัดท่าปุยหมัก  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าปลากรอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

ด้วยเศษปล่า เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยเศษปล่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

14 โครงการฝึกอาชีพ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มพื่อฝึกอาชีพแกชุ่มชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

แก่ชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

15 โครงการฝึกอาชีพและการ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ จดัต้ังกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพแก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี นักเรียนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

เรียนรู้ให้แด็กเวลาปิดเทอม กบันักเรียนในช่วงปิดเทอม นักเรียนในช่วงปิดเทอม ความพึงพอใจ และมีรายได้ในช่วง สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ) ร้อยละ 80 ปิดเทอม
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16 โครงการจัดท่าตระกล้า  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าโครงการจดัท่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

พลาสติกเดคูพาจ เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ตระกล้าพลาสติกเดคูพาจ เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนปากมูล)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

17 โครงการจัดท่าไม้กวาด  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าโครงการจดัท่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

และท่าหนอ่ไม่ดอง เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ไม้กวาดและท่าหน่อไม่ดอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนโนนสวรรค์)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการยกระดับร้าน  - เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ  - ประชุมชี้แจงโครงการให้ความรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้  - ผู้ประกอบการ ประกอบ กองสวัสดิการ

อาหารมาตรฐาน ปรุง และจ่าหน่ายอาหารมีความ ความเข้าใจ  แกผู้่ประกอบการอาหาร เข้าร่วม ปรุง จ่าหน่ายอาหาร มี สังคม

ต่ืนตัวในการผลิตอาหารและ ในการปรุง  จ่าหน่าย จ่านวน โครงการ ความรู้ความเข้าใจและให้

สุขภาพอนามัย 10  ร้าน / ปี ความร่วมมือในการรักษา

 - ออกตรวจมาตรฐานทางสุขาภิบาล มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล

ของร้านอาหารและเกบ็ข้อมูลตาม  - ประชาชนได้บริโภค

แบบตรวจร้านอาหาร 1  คร้ัง / ปี อาหารที่สะอาดและถูก

หลักอนามัย

2 โครงการจัดท่าปลาร้า  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าปลาร้าโดยน่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นเหนอื)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

90

3 โครงการท่าลูกชิ้นปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าลูกชิ้นปลา  โดยน่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

ปากมูล)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

4 โครงการจัดท่าเข็มกลัด  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าเข้มกลัดแมลงทับ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

จากปกีแมลงทบั เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง และอบรมอาชีพ เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

กลุ่มพฒันาอาชีพสตรี  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

91

5 โครงการจดัท่าปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มท่าปลาสามรส  ปลาแดดเดียว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

สามรส ปลาแดดเดียว เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง โดยน่า  ปลาที่หาได้ในแต่ละเดือนน่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(เสนอโดยชุมชนบา้นโนนสวรรค์)  -  ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ มาเป็นวัตถุดิบในการจดัท่า โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

ระดับชุมชน ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

 - ประชาชนมีอาชีพและมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

6 โครงการรับซ้ือจ่าหน่ายปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มสนับสนุนการจ่าหน่ายปลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ในเขตเทศบาล เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นทุง่)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

92

7 โครงการเล้ียงปลา  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

ในกระชัง (เสนอโดยชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

บา้นใต้แหลมทอง)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

8 โครงการเพาะ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มสนับสนุนการเพาะเห็ดนางฟูา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

เห็ดนางฟูา (เสนอโดย เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง จ่านวน 5,000  กอ้น ในเขตเทศบาล เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

ชุมชนตลาดสด)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

9 โครงการสนับสนุน  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มเพื่อสนับสนุนอปุกรณ์อาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

อุปกรณ์อาชีพชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชน เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(เสนอโดยบ้านกลางสามัคคี) - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

93

10 โครงการจดัท่าปลากรอบ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าปลากรอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

(โดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

 - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

11 โครงการปรับปรุงสถานทีบ่ริเวณ เพื่อเป็นสถานที่จ่าหน่ายสินค้า โครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพื่อเป็นสถานที่จ่าหน่ายสินค้า กองช่าง

ตลาดสดเพื่อจ่าหน่ายสินค้า OTOP OTOP ตลาดสดเพื่อจ่าหน่ายสินค้า OTOP ความพึงพอใจ OTOP

บริเวณร้านเฮียเล็ก ให้มีความสะอาด บริเวณร้านเฮียเล็ก ให้มีความสะอาด ร้อยละ 80

เรียบร้อย เรียบร้อย กอ่สร้างตามรูปแบบและ

รายการที่เทศบาลก่าหนด

12 โครงการกอ่สร้างร้านค้าชุมชน เพื่อให้ชาวชุมชนมีร้านค้าชุมชน กอ่สร้างร้านค้าชุมชน  OTOP  ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ชาวชุมชนมีร้านค้าชุมชน กองช่าง

OTOP  ชุมชน หมู่ที่ 2  ต.โขงเจียม OTOP ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวม ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. ความพึงพอใจ OTOP ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ในการขายสินค้า หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  18  ตร.ม. ร้อยละ 80 ในการขายสินค้า

(เสนอโดยชุมชนบ้านเหนือ ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ

+บา้นกลางฯ)
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13 โครงการจัดท่าปุยหมัก  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าปลากรอบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

ด้วยเศษปล่า เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยเศษปล่า เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

14 โครงการฝึกอาชีพ  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มพื่อฝึกอาชีพแกชุ่มชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

แก่ชุมชน เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

15 โครงการฝึกอาชีพและการ  - เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ จดัต้ังกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพแก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี นักเรียนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

เรียนรู้ให้แด็กเวลาปิดเทอม กบันักเรียนในช่วงปิดเทอม นักเรียนในช่วงปิดเทอม ความพึงพอใจ และมีรายได้ในช่วง สังคม

(โดยชุมชนบ้านเหนือ) ร้อยละ 80 ปิดเทอม
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16 โครงการจัดท่าตระกล้า  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าโครงการจดัท่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

พลาสติกเดคูพาจ เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ตระกล้าพลาสติกเดคูพาจ เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนปากมูล)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่

17 โครงการจัดท่าไม้กวาด  -  เพื่อส่งเสริมการพัฒนา จดัต้ังกลุ่มจดัท่าโครงการจดัท่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีอาชีพเพิ่ม กองสวัสดิการ

และท่าหนอ่ไม่ดอง เศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง ไม้กวาดและท่าหน่อไม่ดอง เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

(โดยชุมชนโนนสวรรค์)  - ประชาชนมีอาชีพและมี โครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ต้อง

รายได้เพิ่มมากขึ้น ทิ้งถิ่นฐานไปท่างานที่อืน่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.    ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

        แนวทางที่   2        การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม
       แนวทางที่   1  งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  -ประชาชนได้รับการบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - เพื่อใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพดี กอง

ผู้สูงอายุ  -เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ด้านสุขภาพทั่วถึง ผู้เข้าร่วม ทั้งกายและใจ สาธารณสุขฯ
ทั้งกายและใจ  -ครอบครัวและชุมชนมี โครงการ  - ครอบครัวและชุมชนมีส่วน

ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

2 โครงการอบรมพัฒนา  -เพือ่ส่งเสริมบทบาทสตรีให้มี  -เพือ่ส่งเสริมบทบาทสตรี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  - เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีให้ กองสวัสดิ
สตรีในชุมชน ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการพัฒนา การสังคม

 -ให้สตรีมีการรวมกลุ่มเพือ่- ชุมชน โครงการ ชุมชน
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม  -จดัอบรมให้ความรู้ด้าน  - จดัอบรมใหค้วามรู้ด้านการ

การครองเรือนและการอยู่ ครองเรือนและการอยู่ร่วมกนั

ร่วมกนัในสังคม ในสังคม
 - ให้สตรีมีบทบาทในระดับ  - ใหส้ตรีมีบทบาทในระดับ

ชุมชน

3 โครงการจดัต้ังกองทุน  -เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีอาหาร  -เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  -เด็กมีอาหารกลางวันกนิ กอง
อาหารกลางวัน กลางวันกนิทุกคน 2แห่ง ได้แก ่โรงเรียนบ้าน ผู้เข้าร่วม อย่างครบถ้วนและทั่วถึง การคึกษา

ด่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน ไม่ขาดสารอาหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม
       แนวทางที่   1  งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพ  -เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุ จา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 ร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิ
แกผู้่สูงอายุในเขต ที่ไม่มีบุตรหลานดูแล ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ของประชาชน ในยามชราภาพ การสังคม
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน  -เพื่อเป็นการบ่ารุงขวัญทางจติใจ ที่ได้รับ
โขงเจยีม เบี้ยยังชีพ

5 โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพ  -เพื่อเป็นการช่วยเหลือแกค่นพิ- จา่ยเบี้ยยังชีพคนพิการ  939,360 939,360 939,360 939,360 939,360 ร้อยละ คนพิการได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิ
แกค่นพิการในเขต พิการที่ไม่มีบุตรหลานดูแล ทกคนในเขตเทศบาลต่าบล- ของประชาชน ในยามชราภาพ การสังคม
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน  -เพื่อเป็นการบ่ารุงขวัญทางจติใจ บ้านด่าน ที่ได้รับ
โขงเจยีม เบี้ยยังชีพ

6 โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพ  -เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ จา่ยเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผู้ปวุยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิ
แกผู้่ปุวยเอดส์ในเขต ที่ไม่มีบุตรหลานดูแล ทุกคนในเขตเทศบาลต่าบล- ของประชาชน ในยามชราภาพ การสังคม
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน เพือ่เป็นการบ่ารุงขวัญทางจติใจ บ้านด่าน ที่ได้รับ
โขงเจยีม เบี้ยยังชีพ

7 โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพ  -เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอ- จา่ยเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิ
แกผู้่ด้อยโอกาสในเขต กาสที่ไม่มีบุตรหลานดูแลไม่มีที่ดิน ทุกคน ในเขตเทศบาลต่าบล- ของประชาชน ในยามชราภาพ การสังคม
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน ท่ากนิ บ้านด่านโขงเจยีม ที่ได้รับ
โขงเจยีม  -เพื่อเป็นการบ่ารุงขวัญทางจติใจ เบี้ยยังชีพ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม
       แนวทางที่   1  งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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8 โครงการสงเคราะห์  -เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติของ- สงเคราะห์ศพอนาถาไร้ญาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผู้ปวุยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ กองสวัสดิ
ศพอนาถา ผู้เสียชีวิต ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ผู้เข้าร่วม ในยามชราภาพ การสังคม
เทศบาลต่าบลบ้านด่าน  -เพื่อเป็นการบ่ารุงขวัญทางจติใจ โขงเจยีม โครงการ
โขงเจยีม

9 โครงการอบรมผู้น่าเยาวชน  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วม เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เยาวชนมีส่วนร่วมในการ กองสวัสดิ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน- ตนเอง ผู้เข้าร่วม พัฒนาตนเอง การสังคม

และสังคม โครงการ

10 โครงการกอ่สร้างอาคาร  -เพือ่เป็นขวัญก่าลังใจและเป็น โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์ประ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เป็นสถานที่ เด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการ และ กองสวัสดิ

ศูนย์ประสานงานเพือ่เด็ก การช่วยเหลือเกด็ก ผู้สูงอายุ สานงานเพื่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ประสานงาน ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับค่าแนะน่า การสังคม

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ จ่านวน 1 แห่ง เด็ก สตรี หรือช่วยเหลือได้ตรงจดุ

ผู้ปุวยเอดส์ ผู้สงอายุ

ผู้พิการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม
       แนวทางที่   1  งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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11 โครงการอบรมส่งเสริม  -ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ให้  -ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการดูแล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  -เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีสุภาพดี กองสวัสดิ

สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกาย สุขภาพในช่วงสูงวัย ผู้เข้าร่วม ทั้งกายและใจ การสังคม

และใจ  -ผู้สูงอายุเข้าใจในอาการของโรค โครงการ  -ครอบครัวและชุมชนมีส่วน

ต่างๆเบื่องต้น ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

 -ผู้สูงอายุใช้ยาได้อย่างถูกต้อง

12 โครงการประชุมคณะ  -เพื่อรับฟังปัญหาและประชาชน ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ แกไ้ขปัญหากรณีเร่งด่วน กองสวัสดิ

กรรมการชุมชนประจ่า สัมพันธ์ กรณีเร่งด่วน ผู้เข้าร่วม การสังคม

เดือน โครงการ

13 โครงการจดัท่าแผนชุมชน  -เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง- จดัให้มีการจดัท่าแผนชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองสวัสดิ

การของชุมชนในด้านต่างๆ ทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ได้รับทราบปัญหาของแต่ละ การสังคม

โครงการ ชุมชน

14 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุให้  - เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุ  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ส่งเสริมบทบาท กองสวัสดิการฯ

การถ่ายทอด ภูมิปัญญา มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ให้มีส่วนร่วมในชุมชน ผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุใหม้ีส่วน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม
       แนวทางที่   1  งานสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ของผู้สูงอายุ ชุมชนและสังคม โครงการ ร่วมในชุมชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ จดักจิกรรมรณรงค์รักษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ ประชาชน  เยาวชนมีจติ ส่านกัปลัด

ความคิดการอนรัุกษ์ทรัพยากร เกีย่วกบัการรักษาสภาพ ความสะอาด เข้าร่วม ส่านึกในการรักษาสภาพ

ธรรมชาติและรักษาสภาพ แวดล้อม โครงการ แวดล้อม

แวดล้อม

2 โครงการอบรมสร้างจิตส่านกึ รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึง จดัระเบียบในเขตเทศบาลให้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ส่านกัปลัด

ในการรักษาสภาพแวดล้อม คุณค่าและประโยชน์ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ส่ิงแวดล้อมรวมทั้งรู้จกัรักษา รักษาความสะอาด โครงการ ต่อสังคมที่ตนอาศัยและ

สภาพแวดล้อม เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงาม

3 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี เพื่อให้เกดิทัศนียภาพที่ กองช่าง

2 ข้างทาง ถ.แกล้วประดิษฐ์ ให้สวยงามร่มร่ืน ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพึงพอใจ สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80 และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 ปรับปรุงภูมิทศันส์วนสาธารณะ เพื่อความสวยงามและเป็น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 60,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ดอนหนิต้ัง สถานที่ท่องเที่ยวในเขต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ และออกก่าลังกาย  มีสุขภาพ

เทศบาล  และสามารถดึงดูด ร้อยละ 80 กาย และสุขภาพจติที่ดี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และชาวต่างชาติ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

5 ปรับปรุงภูมิทศันจ์ุดชมวิว เพื่อความสวยงามและเป็น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

แม่น้า่สองสี สถานที่ท่องเที่ยวในเขต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ และออกก่าลังกาย  มีสุขภาพ

เทศบาล  และสามารถดึงดูด ร้อยละ 80 กาย และสุขภาพจติที่ดี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และชาวต่างชาติ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

6 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อความสวยงามและเป็น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ริมฝ่ังแม่น้า่โขง สถานที่ท่องเที่ยวในเขต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ และออกก่าลังกาย  มีสุขภาพ

เทศบาล  และสามารถดึงดูด ร้อยละ 80 กาย และสุขภาพจติที่ดี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

และชาวต่างชาติ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น
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7 โครงการปลูกดอกไม้ประดับ เพื่อความสวยงามและเป็น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ริมฝ่ังแม่น้า่มูล สถานที่ท่องเที่ยวในเขต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ และออกก่าลังกาย  มีสุขภาพ

เทศบาล  และสามารถดึงดูด ร้อยละ 80 กาย และสุขภาพจติที่ดี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และชาวต่างชาติ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

8 ปรับปรุงภูมิทศันล์านปาุสัก เพื่อความสวยงามและเป็น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

สถานที่ท่องเที่ยวในเขต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ และออกก่าลังกาย  มีสุขภาพ

เทศบาล  และสามารถดึงดูด ร้อยละ 80 กาย และสุขภาพจติที่ดี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และชาวต่างชาติ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดจดุผ่อนปรน เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี  ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง

ให้สวยงาม  ร่มร่ืน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80
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10 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี  ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง

2 ข้างทาง  ถนนพรหมสิงห์ ให้สวยงาม  ร่มร่ืน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น

และถนนแกล้วประดิษฐ์ ร้อยละ 80

ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม

11 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อความสวยงามเป็นแรงจงูใจให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กอยากเรียนในศูนย์พัฒนา ความพึงพอใจ เด็กเล็ก ได้รับบรรยากาศที่ดี

เด็กเล็ก ร้อยละ 80 มีสุขภาพจติดี เหมาะแกก่าร

เรียนการสอน

12 โครงการรณรงค์ปลูกดอกไม้ เพื่อความสวยงามสะอาดตา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหน้าบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ชาวชุมชน ได้รับความสดชื่น กองช่าง

"หนา้บา้นสวยงามสะอาด ทุกหลังคาเรือน ความพึงพอใจ สวยงาม

ปราศจากโรคภัย" ร้อยละ 80

13 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี  ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง

2 ข้างทาง  ถนนราษฎรบ่ารุง ให้สวยงาม  ร่มร่ืน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ความพึงพอใจ  และเศรษฐกจิของท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม ร้อยละ 80
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14 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อใช้เป็นแหล่งก่าจดัขยะ ลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี ลอปริมาณขยะ ลดมลพิษ กองสาธารณสุข

จ่านวน 1 แหง่ ลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ และเตาขยะไร้มลพิษ ความพึงพอใจ

(เสนอโดยชุมชนตลาดสด) ร้อยละ 80

15 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูุตา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมจติใจ กองช่าง

ศาลเจ้าปูตุาสุริยวงค์ ม.2 ให้สวยงาม ร่มร่ืน สุริยวงค์ ม.2 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

16 ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมโขง เป็นที่พักผ่อนของประชาชน ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมโขง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

(ชุมชนบา้นใหแ้หลมทอง) ภายในชุมชน จ่านวน 1 หลัง ความพึงพอใจ ภายในชุมชน

ร้อยละ 80

17 ปรับปรุงภูมิทศันริ์มโขง เป็นที่พักผ่อนของประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

ม.1, ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม ภายในชุมชน และ ความพึงพอใจ ภายในชุมชน และนักท่องเที่ยว

จ.อุบลราชธานี นักท่องเที่ยว ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม

3.   ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

       แนวทางที่   2  ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(ชุมชนบา้นใหแ้หลมทอง)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีออกพรรษา ของท้องถิ่น ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร รักษาศีล 5 เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ศีล 8 โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีของท้องถิ่น

2 โครงการไหลเรือไฟ  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานไหลเรือไฟ  300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ของท้องถิ่น และประกวดเรือไฟชุมชน เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

3 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานแข่งเรือประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีแข่งเรือ ของท้องถิ่น ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีของท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานลอยกระทงประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง ของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

5 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีปีใหม่ ของท้องถิ่น ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน รักษาศีล 5 ศีล 8 โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

6 โครงการจดังานวันเด็ก  -เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความ  -จดัให้เด็กได้แสดงออก 150,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษา

แห่งชาติ รู้และความสามารถ ซ่ึงกจิกรรมการแสดงออก เข้าร่วม เพื่อฝึกการเป็นผู้น่า มีความ

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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7 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ประเพณีบุญมหาชาติ ของท้องถิ่น ได้ร่วมกนัสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เข้าร่วม มให้ความส่าคัญเกีย่วกบับุญ

บ้านด่านเกา่ , ไทย โครงการ มหาชาติและส่งเสริมศาสนา

บ้านด่านใหม่

8 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานสงกรานต์ประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานต์ ของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

9 โครงการส่งเสริม  -เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ประชาชนทั่วไป กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร เข้าร่วม และให้ความส่าคัญเกีย่วกบั

(วันส่าคัญทาง จดัค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม รักษาศีล 5 ศีล 8 โครงการ พระพุทธศาสนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

พระพุทธศาสนา) ประชาชนทั่วไป
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10 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม ถวายเทียนวัดบา้นด่านเกา่,ด่านใหม่ 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีเข้าพรรษา ของท้องถิ่น  -เพื่อพัฒนาร่างกายและจติใจ เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน อารมณ์ และสังคม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อให้ความส่าคัญต่อเด็กและ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

เยาวชนในเขตเทศบาล

11 โครงการจดัท่าต้นเทียน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดัท่าต้นเทียนโบราณ  50,000 100,000 100,000 200,000 20,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

โบราณ เพือ่ส่งเข้าประกวด ของท้องถิ่น ขบวนแห่ เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

ระดับอ่าเภอ,ระดับจงัหวัด  -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน โครงการ

ได้รับความสนุกสนาน

12 โครงการจดัประชุม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 ร้อยละผู้  -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

คณะกรรมการชุมชน ของชุมชนในด้านต่าง ๆ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วม ได้รับทราบปัญหาของแต่ละ

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม โครงการ ชุมชน
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13 โครงการท่าบญุเล้ียงพระ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแกป่ระชาชน ท่าบุญเล้ียงพระในวันคล้ายวันกอ่ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อป็นสิริมงคลแกป่ระชาชน

วันสถาปนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ต้ังเทศบาล  ซ่ึงยกฐานะมาจาก เข้าร่วม สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานจา้งในสังกดั สุขาภิบาลบ้านด่าน  เมื่อวันที่  25 โครงการ เทศบาล  พนักงานจา้งในสังกดั

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม พฤษภาคม  2542 เทศบาลต่าบลบ้านด่าน

โขงเจยีม

14 โครงการศาสนาและประเพณี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ท่าการบวงสรวง ศาลปูุตาสุริยวงค์ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

(เล้ียงบ้าน, บุญซ่าฮะ , ของชุมชน เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

บุญเบิกบ้าน,บวงสรวง โครงการ

ศาลปูุตา สุริยวงศ์ )

15 โครงการจดังาน เพื่อให้การจดังานพระราชพิธี ค่าใช้จา่ยในการจดังานพระราช 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 เพือ่จา่ยเปน็ ท่าให้การจดังานพระราชพิธี กองการศึกษา

พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ  ด่าเนินไป พิธีต่างๆ  เช่น  วันฉัตรมงคล, เงินอดุหนุน ด่าเนินไปอย่างสมพระเกยีรติ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

อย่างสมพระเกยีรติ 5  ธันวามหาราช, 12  สิงหาคม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ประชาชนมีความทราบซ้ึงในพระ วันปิยมหาราช  ฯลฯ ประกอบพระราชพิธีด้วย

มหากรุณาธิคุณ
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16 โครงการอดุหนุนส่วนราชการ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เพื่ออดุหนุนส่วนราชการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพือ่จา่ยเปน็ ท่าให้การจดังานต่าง ๆ กองการศึกษา

หน่วยงานภายในอ่าเภอ ประจ่าปี ของอ่าเภอ,จงัหวัด หน่วยงานภายในอ่าเภอ เงินอดุหนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โขงเจียม และจังหวัดอบุลฯ โขงเจยีม และจงัหวัดอบุลฯ และธ่ารงรักษาขนบ

ทั้งงานประจ่าปี และหน่วยงานอืน่ ๆ ธรรมเนียม

และงานต่าง ๆ ทั้งงานประจ่าปี และงานต่าง ๆ

17 โครงการเสริมสร้างความ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง เพื่อท่าการคัดเลือกผู้น่าชุมชน 20,000    30,000    30,000    40,000   40,000   ร้อยละผู้ เพื่อให้การด่าเนินงาน ส่านักปลัด

เข้มแข็งของชุมชน คณะกรรมการชุมชน แต่ละชุมชน เข้าร่วม การคัดเล่ือคณะกรรมการชุมชน

โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

18 โครงการจดังานวันเฉลิม เพื่อรองรับงานพิธีมงคล  วันเฉลิม จดัพิธีท่าบุญตักบาตรพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาท พระชนมพรรษาพระบาท สถานที่ราชการ,วัด,ที่ท่องเที่ยว เข้าร่วม แสดงความจงรักภักดีถวาย

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ,จดันิทรรศการ โครงการ เป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว
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19 โครงการจดังานสืบชะตา    -เพือ่ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี จดังานสืบชะตาแม่น้่าโขง 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

แม่น้่าโขง ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกจิกรรม โครงการ

20 โครงการจดังาน    -เพือ่ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เพื่อจดังานบุญบั้งไฟ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

บุญบั้งไฟ ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

 - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

21 โครงการฝึกอบรม  - เพือ่ส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  - เพือ่ส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม กองการศึกษา

เข้าค่ายพุทธศาสนา ของท้องถิ่น พุทธศาสนา ช่วงปิดภาค เข้าร่วม ของท้องถิ่น

ช่วงปิดภาคเรียน  -เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน เรียน เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน โครงการ  -เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

สนใจเข้าร่วมกจกิรรม สนใจเข้าร่วมกจกิรรม สนใจเข้าร่วมกจกิรรม

112

22 โครงการมหามงคลเฉลิมพระ- เพื่อรองรับงานพิธีมงคล จดัพิธีท่าบุญตักบาตรพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ ประชาชนไดมีการ ส่านักปลัด

ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สถานที่ราชการ วัด ที่ท่องเที่ยว เข้าร่วม แสดงความจงรัก

จดันิทรรศการ โครงการ ภักดี ถวายเป็น

ร้อยละ 80 พระราชกศุล



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

113



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีออกพรรษา ของท้องถิ่น ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร รักษาศีล 5 เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ศีล 8 โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีของท้องถิ่น

2 โครงการไหลเรือไฟ  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานไหลเรือไฟ  300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ของท้องถิ่น และประกวดเรือไฟชุมชน เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

3 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานแข่งเรือประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีแข่งเรือ ของท้องถิ่น ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีของท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

106

4 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานลอยกระทงประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง ของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

5 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีปีใหม่ ของท้องถิ่น ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน รักษาศีล 5 ศีล 8 โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

6 โครงการจดังานวันเด็ก  -เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความ  -จดัให้เด็กได้แสดงออก 150,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กองการศึกษา

แห่งชาติ รู้และความสามารถ ซ่ึงกจิกรรมการแสดงออก เข้าร่วม เพื่อฝึกการเป็นผู้น่า มีความ

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

107

7 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ประเพณีบุญมหาชาติ ของท้องถิ่น ได้ร่วมกนัสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เข้าร่วม มให้ความส่าคัญเกีย่วกบับุญ

บ้านด่านเกา่ , ไทย โครงการ มหาชาติและส่งเสริมศาสนา

บ้านด่านใหม่

8 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดังานสงกรานต์ประจ่าปี 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีสงกรานต์ ของท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

9 โครงการส่งเสริม  -เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา  -ให้ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ประชาชนทั่วไป กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา เวียนเทียน และปฏิบัติธรรม ร่วมกนัท่าบุญตักบาตร เข้าร่วม และให้ความส่าคัญเกีย่วกบั

(วันส่าคัญทาง จดัค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม รักษาศีล 5 ศีล 8 โครงการ พระพุทธศาสนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

พระพุทธศาสนา) ประชาชนทั่วไป

108

10 โครงการจดังาน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม ถวายเทียนวัดบา้นด่านเกา่,ด่านใหม่ 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

ประเพณีเข้าพรรษา ของท้องถิ่น  -เพื่อพัฒนาร่างกายและจติใจ เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน อารมณ์ และสังคม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

ได้รับความสนุกสนาน  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

 -เพื่อให้ความส่าคัญต่อเด็กและ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

เยาวชนในเขตเทศบาล

11 โครงการจดัท่าต้นเทียน  - เพื่อส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม จดัท่าต้นเทียนโบราณ  50,000 100,000 100,000 200,000 20,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

โบราณ เพือ่ส่งเข้าประกวด ของท้องถิ่น ขบวนแห่ เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

ระดับอ่าเภอ,ระดับจงัหวัด  -เพื่อให้เยาวชนและประชาชน โครงการ

ได้รับความสนุกสนาน

12 โครงการจดัประชุม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 ร้อยละผู้  -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

คณะกรรมการชุมชน ของชุมชนในด้านต่าง ๆ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วม ได้รับทราบปัญหาของแต่ละ

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม โครงการ ชุมชน

109

13 โครงการท่าบญุเล้ียงพระ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแกป่ระชาชน ท่าบุญเล้ียงพระในวันคล้ายวันกอ่ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อป็นสิริมงคลแกป่ระชาชน

วันสถาปนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ต้ังเทศบาล  ซ่ึงยกฐานะมาจาก เข้าร่วม สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  พนักงานจา้งในสังกดั สุขาภิบาลบ้านด่าน  เมื่อวันที่  25 โครงการ เทศบาล  พนักงานจา้งในสังกดั

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม พฤษภาคม  2542 เทศบาลต่าบลบ้านด่าน

โขงเจยีม

14 โครงการศาสนาและประเพณี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ท่าการบวงสรวง ศาลปูุตาสุริยวงค์ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

(เล้ียงบ้าน, บุญซ่าฮะ , ของชุมชน เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

บุญเบิกบ้าน,บวงสรวง โครงการ

ศาลปูุตา สุริยวงศ์ )

15 โครงการจดังาน เพื่อให้การจดังานพระราชพิธี ค่าใช้จา่ยในการจดังานพระราช 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 เพือ่จา่ยเปน็ ท่าให้การจดังานพระราชพิธี กองการศึกษา

พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ  ด่าเนินไป พิธีต่างๆ  เช่น  วันฉัตรมงคล, เงินอดุหนุน ด่าเนินไปอย่างสมพระเกยีรติ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

อย่างสมพระเกยีรติ 5  ธันวามหาราช, 12  สิงหาคม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ประชาชนมีความทราบซ้ึงในพระ วันปิยมหาราช  ฯลฯ ประกอบพระราชพิธีด้วย

มหากรุณาธิคุณ
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16 โครงการอดุหนุนส่วนราชการ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เพื่ออดุหนุนส่วนราชการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพือ่จา่ยเปน็ ท่าให้การจดังานต่าง ๆ กองการศึกษา

หน่วยงานภายในอ่าเภอ ประจ่าปี ของอ่าเภอ,จงัหวัด หน่วยงานภายในอ่าเภอ เงินอดุหนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โขงเจียม และจังหวัดอบุลฯ โขงเจยีม และจงัหวัดอบุลฯ และธ่ารงรักษาขนบ

ทั้งงานประจ่าปี และหน่วยงานอืน่ ๆ ธรรมเนียม

และงานต่าง ๆ ทั้งงานประจ่าปี และงานต่าง ๆ

17 โครงการเสริมสร้างความ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง เพื่อท่าการคัดเลือกผู้น่าชุมชน 20,000    30,000    30,000    40,000   40,000   ร้อยละผู้ เพื่อให้การด่าเนินงาน ส่านักปลัด

เข้มแข็งของชุมชน คณะกรรมการชุมชน แต่ละชุมชน เข้าร่วม การคัดเล่ือคณะกรรมการชุมชน

โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

18 โครงการจดังานวันเฉลิม เพื่อรองรับงานพิธีมงคล  วันเฉลิม จดัพิธีท่าบุญตักบาตรพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

พระชนมพรรษาพระบาท พระชนมพรรษาพระบาท สถานที่ราชการ,วัด,ที่ท่องเที่ยว เข้าร่วม แสดงความจงรักภักดีถวาย

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ,จดันิทรรศการ โครงการ เป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว
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19 โครงการจดังานสืบชะตา    -เพือ่ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี จดังานสืบชะตาแม่น้่าโขง 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 ร้อยละผู้  - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

แม่น้่าโขง ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม คิดริเร่ิมสร้างสรรค์อืน่ ๆ 

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกจิกรรม โครงการ

20 โครงการจดังาน    -เพือ่ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี เพื่อจดังานบุญบั้งไฟ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนได้รับความสนุก กองการศึกษา

บุญบั้งไฟ ท้องถิ่น ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เข้าร่วม สนานและเกดิความรู้รัก

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกจิกรรม โครงการ สามัคคีในหมูค่ณะ

 - ธ่ารงรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

21 โครงการฝึกอบรม  - เพือ่ส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  - เพือ่ส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม กองการศึกษา

เข้าค่ายพุทธศาสนา ของท้องถิ่น พุทธศาสนา ช่วงปิดภาค เข้าร่วม ของท้องถิ่น

ช่วงปิดภาคเรียน  -เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน เรียน เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน โครงการ  -เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน

สนใจเข้าร่วมกจกิรรม สนใจเข้าร่วมกจกิรรม สนใจเข้าร่วมกจกิรรม
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22 โครงการมหามงคลเฉลิมพระ- เพื่อรองรับงานพิธีมงคล จดัพิธีท่าบุญตักบาตรพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ ประชาชนไดมีการ ส่านักปลัด

ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สถานที่ราชการ วัด ที่ท่องเที่ยว เข้าร่วม แสดงความจงรัก

จดันิทรรศการ โครงการ ภักดี ถวายเป็น

ร้อยละ 80 พระราชกศุล



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น

3.      ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่    3      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

113



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้ ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -มีความสามัคคีในหมูส่มาชิก งานปูองกนัฯ

 อปพร. ประจ่าปี ความสามารถในการใช้เคร่ือง อปพร. เข้าร่วม อปพร. ส่านักปลัด

มืออย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ  -สมาชิก อปพร. มีความรู้

 -เพื่อการปฏิบัติงานด้านการ และเทคนิคในการปูองกนั

ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ 

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝึกอบรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ฝึกอบรมอสาสมัครของชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

เข้มแข็ง เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ แต่ละชุมชน เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการฝึกอบรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ฝึกอบรมอสาสมัครของชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

เข้มแข็งต้านยาเสพติด เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ แต่ละชุมชน เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติค เพื่อปูองกนัการเกดิปัญหา ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่านักปลัด

ยาเสพติดและปัญหาสังคม ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด เข้าร่วม

โครงการ

5 โครงการอบรมปูองกนัและระงับ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ห้างร้าน   สถานบริการ โรงแรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

อคัคีภัย ให้แกส่ถานบริการ เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ บ้านพัก เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

โรงแรม  บา้นพกั บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

6 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

จากวาตภัย ส่งเสริมอาชีพ เข้าร่วม และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

โครงการ

7 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

จากอุทกภัย ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

115



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

8 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากอคัคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

9 สงเคราะหผู้์ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ ฯ

ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น

10 โครงการก่อสร้างปรับ-  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ  -กอ่สร้าง ปรับปรุงปาูยสัญญาณ 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 ประชาชนมี  -มีปูายจราจรถูกต้องตาม งานปูองกนัฯ

ปรุงปาูยสัญญาณจราจร ประชาชนด้านการจราจร ปาูยจราจรในเขตเทศบาลทุกจดุ ความพึงพอใจ ระเบียบ ช่วยลดอบุัติเหตุใน ส่านักปลัด

และปาูยถนนภายในเขต  -เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  -กอ่สร้าง ปาูยถนนต่าง ๆ ในเขต ร้อยละ 80 การจราจร

เทศบาล ของบ้านเมือง เทศบาล  -ประชาชนมีความปลอดภัย

ในการสัญจร ไปมามีชื่อปูาย

ถนนในเขตเทศบาล



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา
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11 โครงการอดุหนุนยาเสพติด เพื่อสมทบโครงการยาเสพติด เพื่ออดุหนุนงานยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อใช้ในการด่าเนินงาน งานปูองกนัฯ

อ่าเภอ , จังหวัด อ่าเภอ ,จงัหวัด อ่าเภอ ,จงัหวัด ผู้ประสบภัย ด้านยาเสพติดของอ่าเภอ ส่านักปลัด

จงัหวัด

12 โครงการตีเส้นกลางและขอบ  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ  -ตีเส้นกลางและขอบถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -มีเส้นกลางและขอบถนนถูก งานปูองกนัฯ

ถนนภายในเขตเทศบาล ประชาชนด้านการจราจร ภายในเขตเทศบาลทุกจดุ ความพึงพอใจ ต้องตามระเบียบ ช่วยลด ส่านักปลัด

ร้อยละ 80 อบุัติเหตุในการจราจร

13 โครงการติดต้ังถังดับเพลิง เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โครงการติดต้ังถังดับเพลิง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ งานปูองกนัฯ

(เสนอโดยบ้านใต้แหลมทอง)  3 จดุ ความพึงพอใจ และก่าลังใจดีขึ้น

ร้อยละ 80



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา
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14 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละผู้  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ ส่านักปลัด

ทั้ง 8 ชุมชนๆละ 20,000 บ. ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อแกป้ัญหา เข้าร่วม ประชาชน

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การซ่อม โครงการ

แซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตามความเดือดร้อนและความ

จ่าเป็นของชุมชน และเหตุ

อนัตรายไม่สามารถคลาด

การณ์ได้

15 โครงการบริหารสถานที่กลาง เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง- จดัให้มีการจดัต้ังศูนย์ช่วยเหลือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน องค์กรปกครอง ส่านักปลัด



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การของประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความ ส่วนท้องถิ่นได้รับ

พึงพอใจ ทราบปัญหาของ

ร้อยละ 80 แต่ละชุมชน

118

16 ค่าใช้จา่ยในการบริการประ- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในช่วงเทศ- เพื่อบริการประชาชนในช่วง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีความ งานปูองกนัฯ

ชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ กาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ วันสง- เทศกาล ให้มีความสะดวก มีความ ปลอดภัยสะดวก

กรานต์ สบายปลอดภัย พึงพอใจ สบาย

ร้อยละ 80

17 โครงการบริหารสถานที่กลาง เพื่อรับทราบ/แกป้ัญหาให้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่านัก- 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน องค์กรปกครอง ส่านักปลัด

ประชาชน ในเขตอ่าเภอ - งานท้องถิ่นอ่าเภอโขงเจยีม มีความ ส่วนท้องถิ่นได้รับ

โขงเจยีม พึงพอใจ ทราบปัญหาของ

ร้อยละ 80 แต่ละชุมชน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

119



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความรู้ ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -มีความสามัคคีในหมูส่มาชิก งานปูองกนัฯ

 อปพร. ประจ่าปี ความสามารถในการใช้เคร่ือง อปพร. เข้าร่วม อปพร. ส่านักปลัด

มืออย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ  -สมาชิก อปพร. มีความรู้

 -เพื่อการปฏิบัติงานด้านการ และเทคนิคในการปูองกนั

ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ต่าง ๆ 

มีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝึกอบรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ฝึกอบรมอสาสมัครของชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

เข้มแข็ง เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ แต่ละชุมชน เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการฝึกอบรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ฝึกอบรมอสาสมัครของชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

เข้มแข็งต้านยาเสพติด เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ แต่ละชุมชน เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

4 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติค เพื่อปูองกนัการเกดิปัญหา ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่านักปลัด

ยาเสพติดและปัญหาสังคม ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด เข้าร่วม

โครงการ

5 โครงการอบรมปูองกนัและระงับ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ห้างร้าน   สถานบริการ โรงแรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น งานปูองกนัฯ

อคัคีภัย ให้แกส่ถานบริการ เบื้องต้นในด้านปูองกนัและ บ้านพัก เข้าร่วม ในด้านการปูองกนัและ ส่านักปลัด

โรงแรม  บา้นพกั บรรเทาสาธารณภัย โครงการ บรรเทาสาธารณภัย

6 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

จากวาตภัย ส่งเสริมอาชีพ เข้าร่วม และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

โครงการ

7 สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

จากอุทกภัย ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

115



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

8 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากอคัคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ

ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น สังคม

9 สงเคราะหผู้์ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเสียหาย และ 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ กองสวัสดิการ ฯ

ส่งเสริมอาชีพ ผู้ประสบภัย และก่าลังใจที่ดีขึ้น

10 โครงการก่อสร้างปรับ-  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ  -กอ่สร้าง ปรับปรุงปาูยสัญญาณ 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 ประชาชนมี  -มีปูายจราจรถูกต้องตาม งานปูองกนัฯ

ปรุงปาูยสัญญาณจราจร ประชาชนด้านการจราจร ปาูยจราจรในเขตเทศบาลทุกจดุ ความพึงพอใจ ระเบียบ ช่วยลดอบุัติเหตุใน ส่านักปลัด

และปาูยถนนภายในเขต  -เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  -กอ่สร้าง ปาูยถนนต่าง ๆ ในเขต ร้อยละ 80 การจราจร

เทศบาล ของบ้านเมือง เทศบาล  -ประชาชนมีความปลอดภัย

ในการสัญจร ไปมามีชื่อปูาย

ถนนในเขตเทศบาล



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา
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11 โครงการอดุหนุนยาเสพติด เพื่อสมทบโครงการยาเสพติด เพื่ออดุหนุนงานยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อใช้ในการด่าเนินงาน งานปูองกนัฯ

อ่าเภอ , จังหวัด อ่าเภอ ,จงัหวัด อ่าเภอ ,จงัหวัด ผู้ประสบภัย ด้านยาเสพติดของอ่าเภอ ส่านักปลัด

จงัหวัด

12 โครงการตีเส้นกลางและขอบ  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ  -ตีเส้นกลางและขอบถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -มีเส้นกลางและขอบถนนถูก งานปูองกนัฯ

ถนนภายในเขตเทศบาล ประชาชนด้านการจราจร ภายในเขตเทศบาลทุกจดุ ความพึงพอใจ ต้องตามระเบียบ ช่วยลด ส่านักปลัด

ร้อยละ 80 อบุัติเหตุในการจราจร

13 โครงการติดต้ังถังดับเพลิง เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โครงการติดต้ังถังดับเพลิง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนผู้ประสบภัยมีขวัญ งานปูองกนัฯ

(เสนอโดยบ้านใต้แหลมทอง)  3 จดุ ความพึงพอใจ และก่าลังใจดีขึ้น

ร้อยละ 80



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา
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14 อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ อดุหนุนคณะกรรมการชุมชน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละผู้  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ ส่านักปลัด

ทั้ง 8 ชุมชนๆละ 20,000 บ. ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อแกป้ัญหา เข้าร่วม ประชาชน

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การซ่อม โครงการ

แซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตามความเดือดร้อนและความ

จ่าเป็นของชุมชน และเหตุ

อนัตรายไม่สามารถคลาด

การณ์ได้

15 โครงการบริหารสถานที่กลาง เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง- จดัให้มีการจดัต้ังศูนย์ช่วยเหลือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน องค์กรปกครอง ส่านักปลัด



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การของประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความ ส่วนท้องถิ่นได้รับ

พึงพอใจ ทราบปัญหาของ

ร้อยละ 80 แต่ละชุมชน

118

16 ค่าใช้จา่ยในการบริการประ- เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในช่วงเทศ- เพื่อบริการประชาชนในช่วง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีความ งานปูองกนัฯ

ชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆ กาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ วันสง- เทศกาล ให้มีความสะดวก มีความ ปลอดภัยสะดวก

กรานต์ สบายปลอดภัย พึงพอใจ สบาย

ร้อยละ 80

17 โครงการบริหารสถานที่กลาง เพื่อรับทราบ/แกป้ัญหาให้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่านัก- 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน องค์กรปกครอง ส่านักปลัด

ประชาชน ในเขตอ่าเภอ - งานท้องถิ่นอ่าเภอโขงเจยีม มีความ ส่วนท้องถิ่นได้รับ

โขงเจยีม พึงพอใจ ทราบปัญหาของ

ร้อยละ 80 แต่ละชุมชน



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.     ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านสังคม

         แนวทางที่   4       การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การส่งเสริมและรักษาความมั่นคง

งบประมาณและที่มา

119



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกันและ  - เพื่อปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคพษิสุนขับา้  - เพื่อให้สุนัขได้ฉีดวัคซีนและยา เข้าใจถึงความร้ายแรงของโรคพิษ เข้าร่วม ระบาด และส่ิงแวดล้อม

    คุมก่าเนิด สุนัขบ้า โครงการ  - เทศบาลมีความเป็น

 - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - ด่าเนินการควบคุมและปูองกนัโรค ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

ร่วมกบัปศุสัตว์อ่าเภอ

2 โครงการรณรงค์ปอูงกัน  - เพื่อควบคุมและปูองกนัการ  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้า 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - สามารถควบคุมปูองกนั กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคไข้เลือด เกดิโรคไข้เลือดออกและไข้สมอง ใจ และมีส่วนร่วมในการปูองกนั เข้าร่วม การเกดิโรคได้ และส่ิงแวดล้อม

ออกและไข้สมองอักเสบ อกัเสบ  - ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย โครงการ  - ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

 - ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  - พ่นสารเคมีก่าจดัยุงลาย ลายในชุมชน

 - ประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง

3 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจา้ง ทัศนศึกษาดูงานด้านการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ พนักงานและลูกจา้งได้มี กองสาธารณสุข

ด้านการก่าจดัขยะมูลฝอยและ ได้มีความรู้ในด้านก่าจดัขยะ ก่าจดัขยะจากหน่วยงานอืน่ เข้าร่วม ความรู้เร่ืองการก่าจดัขยะ และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงปฏิกูล โครงการ มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการสาธารณสุข  - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  - ประชุม อบรม ให้ความรู้ อสม. 60,000 70,000 70,000 80,000 80,000 ร้อยละผู้  - การเกบ็ขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเมือง สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  5  คร้ัง  / ปี เข้าร่วม  - ประชาชนได้รับบริการด้าน และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - สนับสนุนกจิการบริการ โครงการ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ในการบริการด้านสาธารณสุข สาธารณสุข  - อสม. มีความพร้อมสามารถ

 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  - พัฒนาชุมชนให้มีสภาพเป็นชุมชน ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและ

ดีถ้วนหน้า สุขภาพดีถ้วนหน้า เหมาะสม

5 โครงการปอูงกันโรค  - เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้า  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างน้อย 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนมีความรู้ ความ กองสาธารณสุข

อุจจาระร่วง ใจที่ถูกต้อง 1  คร้ัง /  เดือน เข้าร่วม เข้าใจถูกต้องในการปูองกนั และส่ิงแวดล้อม

 - ลดอตัราเส่ียงปุวยด้วยโรค  - รณรงค์ให้ความรู้ 1  คร้ัง / ปี  โดย โครงการ โรคอจุจาระร่วง

อจุจาระร่วง จดัอบรมให้ความรู้แกก่รรมการ  - ประชาชนใหค้วามร่วมมือ

 - ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ชุมชน, อสม. , กลุ่มแม่บ้าน ในการด่าเนินการปอูงกนัโรค

ปูองกนัและควบคุมโรค  - ประชาชนมีสุขภาพดี

อจุจาระร่วง ถ้วนหน้า
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6 โครงการอบรมฟืน้ฟู  - เพื่อให้ อสม. มีความรู้ต่อเนือ่ง  - อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.  1 วัน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - อสม. มีความรู้  สามารถ กองสาธารณสุข

ความรู้ อสม.  - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี  - อสม. มีความรู้ สามารถถ่ายทอดได้ เข้าร่วม ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและ และส่ิงแวดล้อม

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ถูกต้อง โครงการ เหมาะสมประชาชนได้รับ

บริการด้านสุขภาพทั่วถึง

7 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ เจา้หน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานด้าน 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้  - เจา้หน้าที่มีความรู้ ความ กองสาธารณสุข

เจ้าหนา้ทีด้่านสาธารณสุข สาธารณสุขในการให้บริการ สาธารณสุขได้ไปทัศนศึกษาดูงาน เข้าร่วม เข้าใจในการปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อให้เจา้หน้าที่สาธารณสุขมี เทศบาลอืน่ โครงการ  - ระบบงานด้านสาธารณสุข

ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ

ก่าลังใจแกเ่จา้หน้าที่ที่ปฏิบติั หน้าที่

8 โครงการส่ารวจ จปฐ.  - สามารถทราบข้อมูลด้าน ส่ารวจ  จปฐ. ทุกหลังคาเรือนในเขต 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ประชาชนในแต่ละชุมชน กองสาธารณสุข

ประจ่าปี สาธารณสุขและข้อมูลอืน่ในการ ชุมชน เข้าร่วม แต่ละครอบครัวได้ทราบ และส่ิงแวดล้อม

ด่าเนินงานด้านสาธารณสุข โครงการ ปัญหาด้านสาธารณสุข
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 - สามารถน่าข้อมูลที่ส่ารวจมา

วางแผนในการปฏิบัติงานและ

แกไ้ขปัญหา

122

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุข

แกป่ระชาชนในเร่ือง การก่าจดั ได้ทราบปัญหาและมลพิษ ในเร่ืองก่าจดัขยะ เข้าร่วม ความเข้าใจ  ในการก่าจดั และส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอยทีถู่กต้อง ที่เกดิจากขยะ โครงการ ขยะมูลฝอย

10 โครงการอบรม  อสม. ผู้น่า เพื่อให้ประชาชนได้มีความ จดัอบรม  อสม.  และ 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

ชุมชนในการก่าจดัขยะ  แยก รู้ในเร่ืองขยะ ประชาชน 2  รุ่นๆละ 80 คน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ขยะก่อนไปทิง้  / 1 วัน โครงการ ในเร่ืองขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู

11 โครงการรณรงค์เนือ่งในวัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

งดสูบบหุร่ีโลก ความเข้าใจถึงภัยของบุหร่ี เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ และทราบถึงภัยของบุหร่ี

12 โครงการรณรงค์เนือ่งใน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข
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วันเอดส์โลก ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ และทราบถึงปัญหาของ

โรคเอดส์อย่างแท้จริง
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13 โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และทราบ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มคีวามรู้ และทราบ กองสาธารณสุข

( Food  sefty) ถึงหลักโภชนาการ ด้านอาหารที่ถูกต้อง เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ถงึหลักโภชนาการ ด้านอาหารทีถ่กูต้อง และส่ิงแวดล้อม

ใหเ้ขียงเนื้อปูพื้นรองเนื้อสัตว์ด้วย โครงการ ใหเ้ขียงเนื้อปพูื้นรองเนื้อสัตว์ด้วย

สแตนเลส ให้มีตู้ปูองกนัแมลงวัน สแตนเลส ใหม้ีตู้ปอูงกนัแมลงวัน

มีตูเ้ยน็ และตูแ้ช่แขง็ มีตูเ้ยน็ และตูแ้ช่แขง็

14 โครงการอบรมพนกังาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ พนักงานกองสาธารณสุข 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อใหพ้นักงานได้มีความรู้ กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข และตระหนักในหน้าที่ด้าน เทศบาล เข้าร่วม และตระหนักในหน้าที่ด้าน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข โครงการ สาธารณสุข

15 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น เพื่อจดัสภาพแวดล้อม ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ชุมชนทั้ง  8  ชุมชน กองสาธารณสุข

ด้านรักษาความสะอาดและ ภายในชุมชน เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ภายในเขตเทศบาลได้ และส่ิงแวดล้อม

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย โครงการ มีความพร้อมเพียงกนัใน
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4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ของบา้นเมือง การรักษาความสะอาด

16 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพื่อให้ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาฯกองสาธารณสุข

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) เล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ ของเทศบาล เข้าร่วม ได้รับการตรวจสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

และมีสุขภาพดี โครงการ ในเบื้องต้น
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17 โครงการปอูงกันโรค. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

เลคโตรสไปโรซีส และรู้จกัวิธีปูองกนัโรค เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

เลคโตรสไปโรซีส โครงการ

18 โครงการรณรงค์ปอูงกัน ใหม้ีการอบรม อาสาสมัคร ผู้น่าชุมชน   ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

โรคไข้หวัดนก อสม. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

จดัให้มีถุงมือ ชุดปฏิบัติงาน  โครงการ

โรคยาพ้น ถังพ้น เชื้อไข้หวัดนก

19 โครงการปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

โครงการในการปอูงกัน วิธีปูองกนัโรคต่างๆ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โรคต่างๆ และนักท่องเที่ยว โครงการ ถึงภัยของโรคต่างๆ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

20 โครงการส่งเสริมและตรวจ เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุใน 50,000 60,000 60,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนผู้สูงอายุ กองสาธารณสุข

สุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ได้รับการตรวจสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ เบื้องต้น
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21 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู้่ประกอบ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ผู้ประกอบการร้านค้า กองสาธารณสุข

ร้านค้าแผงลอย การร้านค้าแผงลอย เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม แผงลอย  มีได้รับความรู้ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

22 โครงการอบรมกลุ่มเส่ียงทาง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ด้านสุขภาพ การปูองกนั  การรักษา เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม การปูองกนั  การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ชาวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ชุมชน ถ้วนหน้า เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

24 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมให้ความรู้ทางการ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ด้านทางการแพทย์ เบื้อต้นด้านการแพทย์ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม แพทย์ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ โครงการ

25 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อให้ชาวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ก่าลังกาย "คนไทย  ไร้พงุ" ถ้วนหน้า เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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26 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อน่าความรู้  ที่ได้รับจากการ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานด้านตลาดสด ศึกษาดูงานมาปรับใช้กบั เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

นา่ซ้ือ ตลาดสดเทศบาล โครงการ

27 โครงการก่าจดัสัตว์หรือแมลง เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ทีเ่ปน็พาหะน่าโรค และสามารถก่าจดัแมลง และ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และสามารถก่าจดัแมลง และ และส่ิงแวดล้อม

สัตว์อืน่ๆ ที่เป็นพาหะน่าโรค โครงการ สัตว์อื่นๆ ที่เป็นพาหะนา่โรค

ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ด้านอาหาร "เมนู ชูสุขภาพ" ความเข้าใจ ในหลักโภชนการ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความเข้าใจ ในหลักโภชนการ และส่ิงแวดล้อม

และสามารถรับประทานอาหาร โครงการ และสามารถรับประทานอาหาร

ได้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี ได้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี
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29 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ และตรวจรักษาสุขภาพ พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง เข้าร่วม และตรวจรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

พนกังานเทศบาล / ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ โครงการ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ

ประจ่าปี พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

อนามัยแม่และเด็ก แม่และเด็ก เข้าร่วม อนามัยแม่และเด็ก และส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองสาธารณสุข

ชาวชุมชน ชาวชุมชน เข้าร่วม ชาวชุมชน และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

32 โครงการปอูงกันโรคไข้หวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองสาธารณสุข

ใหญ่สายพนัธ์ุใหม่   ชาวชุมชน เข้าร่วม ชาวชุมชน

2009    (H1N1) โครงการ
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33 โครงการคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี สุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม สุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ขึ้นไป เชิงรุก โครงการ เกีย่วกบัโรคนัน้ๆ

34 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ความ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนได้มีความรู้และ กองสาธารณสุข

เกีย่วกบัโรคเอดส์และโรค เข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความความเข้าใจและทราบถึง และส่ิงแวดล้อม

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการ ปญัหาของโรคเอดส์อย่างแทจ้ริง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

35 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหเ้ด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาฯได้ กองสาธารณสุข

 ได้รับการตรวจสุขภาพและ- ของเทสบาล ผู้เข้าร่วม รับการตรวจสุขภาพในเบือ้งต้น และส่ิงแวดล้อม

มีสุขภาพ โครงการ

36 โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ กองสาธารณสุข

ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ และส่ิงแวดล้อม

ถูกต้อง โครงการ ถูกต้อง
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37 โครงการศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม สุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม สุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

38 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ กองสาธารณสุข

ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ถูกต้อง โครงการ ถูกต้อง

39  โครงการเปล่ียนขยะ(มูลฝอย) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบปัญหา ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบปญัหา กองสาธารณสุข

มาก่าจัดแมลง มลพิษที่เกดิจากขยะ และน่า ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และมลพษิทีเ่กดิจากขยะ และน่า และส่ิงแวดล้อม

ขยะมารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์ โครงการ ขยะมารีไซเคิลใหเ้กดิประโยชน์

40 โครงการตรวจคัดกรองโรคเร้ือรังในกลุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ"เนื่องในวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ" ตรวจสุขภาพ เข้าใจใน ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

การปูองกนั และรักษา โครงการ
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41 โครงการเมือ่เกดิโรคระบาดหรือเกดิภัย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เบือ้งต้น ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เบือ้ง กองสาธารณสุข

พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ และน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ต้นและน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

42 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ต้อกระจก ในผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ เข้าใจในการปูองกนั ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

และรักษา โครงการ

43 โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ กองสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ความเข้าใจใน การปอูงกนัและรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจใน การปอูงกนัและ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ รักษา

44 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพตรวจคดั เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ กองสาธารณสุข

กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ความเข้าใจใน การปอูงกนัและรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจใน การปูองกนัและรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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45 โครงการสมุนไพรพื้นบ้านคุณค่า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัสมุนไพร กองสาธารณสุข

ทางอาหารให้สารที่เป็นยา ในสมนุไพรพื้นบ้าน ที่มีประโชยน์ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม พื้นบ้านและประโยชน์อกีมากมายและส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

46 โครงการปูองกนัภาวะเส่ียง  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

โรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ปวุยเร้ือรัง การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

47 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใหป้ระชาชนผู้สูงอายุ ได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนผู้สูงอายุ ได้รับการ กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

48 โครงการชุมชนร่วมใจ  เพื่อควบคุมและปูองกนัการเกดิโรค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ สามารถควบคุมปอูงกนัการเกดิ กองสาธารณสุข

ปอูงกันภัยไข้เลือดออก ไข้เลือดออก เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ ผู้เข้าร่วม โรคได้ ไม่มีเพาะพนัธ์ุยุงลาย และส่ิงแวดล้อม

(ทั่ง 8 ชุมชน) ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ปูองกนั ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ โครงการ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ยุง และพ่นสารเคมีก่าจดัยุงลาย
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49 โครงการการออกก าลงักาย เพือ่ใหช้าวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ดว้ยการเตน้แอโรบกิ ถ้วนหนา้ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 โครงการบริหารจดัการกองทุน เพื่อให้มีความรู้และตระหนักใน ประชาชนในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ มีความรู้ และตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล เร่ืองด้านสุขภาพ ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

บ้านด่านโขงเจยีม โครงการ

51 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าให้ประชาชนผู้สูงอายุได้รับ กองสาธารณสุข

สร้างจติสดใส  ร่างกายแข็งแรง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

52 โครงการผู้หญิงไทยท่าได้หา่ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ไกลมะเร็งปากมดลูกและ การปูองกนั การรักษา ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม โครงการ
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53 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับ กองสาธารณสุข

ผู้พกิาร ผู้ปวุยเร้ือรังแบบบรูณาการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ

54 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

ลดสารเคมีคกค้างในร่างกาย การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

55 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เร่ือง จดัอบรม อสม. และ ประชาชน  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนได้มีความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สุขภาพ ผู้เข้าร่วม ในเร่ืองสุขภาพ และการดูแล และส่ิงแวดล้อม

โครงการ ผู้สูงอายุ

56 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อน่าความรู้ ที่ได้รับมาปรับใช้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

ทมีหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้ปวุยเร้ืองรัง ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

ผู้พิการและผู้สูงอายุเขตเทศบาล โครงการ

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม
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57 โครงการตรวจคัดกรองหา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การ- ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้่าดี ปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

58 โครงการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ- ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ เข้าใจ ในด้านอนามัยสุขภาพ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

กลุ่มแรงงานประมง คนขับรถรับจา้ง โครงการ

พนักงานเกบ็ขยะ ช่างเสริมสวย

59 โครงการอบรมแกนน่านวด เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

เพื่อสุขภาพในการดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี และการดูแล ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

รักษาสุขภาพที่ถูกต้อง โครงการ

60 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเมือ่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ประสบภัยพบิติัหรือโรคระบาดในพื้นที่ การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 โครงการอบุลเมืองสะอาดราชธานีอสีาน เพื่อจดัสภาพแวดล้อม ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข

“จังหวัดสะอาด” ภายในชมุชน ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม เทศบาลได้มีความพร้อมเพยีง และส่ิงแวดล้อม

Big Cleaning Day โครงการ กนัในการรักษาความสะอาด

62 โครงการจดัการขยะเหลอื เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและมลพิษ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ศูนย์ในชุมชน ที่เกดิจากขยะ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ในการก่าจดัขยะ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

63 โครงการ เพือ่จดัสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง-  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข

ลดโลกร้อนด้วยมือเรา  8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม เทศบาลได้มีความพร้อมเพยีง และส่ิงแวดล้อม

โครงการ กนัในการรักษาความสะอาด

64 โครงการติดต้ังถังขยะอนิทรีย์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ความ ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

(ขยะเปยีก)ในชุมชน เข้าใจในการแยกขยะที่ถูกต้อง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ในการก่าจดัขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกันและ  - เพื่อปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคพษิสุนขับา้  - เพื่อให้สุนัขได้ฉีดวัคซีนและยา เข้าใจถึงความร้ายแรงของโรคพิษ เข้าร่วม ระบาด และส่ิงแวดล้อม

    คุมก่าเนิด สุนัขบ้า โครงการ  - เทศบาลมีความเป็น

 - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - ด่าเนินการควบคุมและปูองกนัโรค ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

ร่วมกบัปศุสัตว์อ่าเภอ

2 โครงการรณรงค์ปอูงกัน  - เพื่อควบคุมและปูองกนัการ  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้า 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - สามารถควบคุมปูองกนั กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคไข้เลือด เกดิโรคไข้เลือดออกและไข้สมอง ใจ และมีส่วนร่วมในการปูองกนั เข้าร่วม การเกดิโรคได้ และส่ิงแวดล้อม

ออกและไข้สมองอักเสบ อกัเสบ  - ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย โครงการ  - ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

 - ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  - พ่นสารเคมีก่าจดัยุงลาย ลายในชุมชน

 - ประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง

3 โครงการทัศนศึกษาและดูงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจา้ง ทัศนศึกษาดูงานด้านการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ พนักงานและลูกจา้งได้มี กองสาธารณสุข

ด้านการก่าจดัขยะมูลฝอยและ ได้มีความรู้ในด้านก่าจดัขยะ ก่าจดัขยะจากหน่วยงานอืน่ เข้าร่วม ความรู้เร่ืองการก่าจดัขยะ และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงปฏิกูล โครงการ มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการสาธารณสุข  - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ  - ประชุม อบรม ให้ความรู้ อสม. 60,000 70,000 70,000 80,000 80,000 ร้อยละผู้  - การเกบ็ขยะมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเมือง สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  5  คร้ัง  / ปี เข้าร่วม  - ประชาชนได้รับบริการด้าน และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - สนับสนุนกจิการบริการ โครงการ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ในการบริการด้านสาธารณสุข สาธารณสุข  - อสม. มีความพร้อมสามารถ

 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  - พัฒนาชุมชนให้มีสภาพเป็นชุมชน ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและ

ดีถ้วนหน้า สุขภาพดีถ้วนหน้า เหมาะสม

5 โครงการปอูงกันโรค  - เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้า  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างน้อย 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - ประชาชนมีความรู้ ความ กองสาธารณสุข

อุจจาระร่วง ใจที่ถูกต้อง 1  คร้ัง /  เดือน เข้าร่วม เข้าใจถูกต้องในการปูองกนั และส่ิงแวดล้อม

 - ลดอตัราเส่ียงปุวยด้วยโรค  - รณรงค์ให้ความรู้ 1  คร้ัง / ปี  โดย โครงการ โรคอจุจาระร่วง

อจุจาระร่วง จดัอบรมให้ความรู้แกก่รรมการ  - ประชาชนใหค้วามร่วมมือ

 - ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ชุมชน, อสม. , กลุ่มแม่บ้าน ในการด่าเนินการปอูงกนัโรค

ปูองกนัและควบคุมโรค  - ประชาชนมีสุขภาพดี

อจุจาระร่วง ถ้วนหน้า
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6 โครงการอบรมฟืน้ฟู  - เพื่อให้ อสม. มีความรู้ต่อเนือ่ง  - อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.  1 วัน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้  - อสม. มีความรู้  สามารถ กองสาธารณสุข

ความรู้ อสม.  - เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี  - อสม. มีความรู้ สามารถถ่ายทอดได้ เข้าร่วม ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและ และส่ิงแวดล้อม

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ถูกต้อง โครงการ เหมาะสมประชาชนได้รับ

บริการด้านสุขภาพทั่วถึง

7 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ เจา้หน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานด้าน 200,000 250,000 250,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้  - เจา้หน้าที่มีความรู้ ความ กองสาธารณสุข

เจ้าหนา้ทีด้่านสาธารณสุข สาธารณสุขในการให้บริการ สาธารณสุขได้ไปทัศนศึกษาดูงาน เข้าร่วม เข้าใจในการปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อให้เจา้หน้าที่สาธารณสุขมี เทศบาลอืน่ โครงการ  - ระบบงานด้านสาธารณสุข

ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ

ก่าลังใจแกเ่จา้หน้าที่ที่ปฏิบติั หน้าที่

8 โครงการส่ารวจ จปฐ.  - สามารถทราบข้อมูลด้าน ส่ารวจ  จปฐ. ทุกหลังคาเรือนในเขต 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ประชาชนในแต่ละชุมชน กองสาธารณสุข

ประจ่าปี สาธารณสุขและข้อมูลอืน่ในการ ชุมชน เข้าร่วม แต่ละครอบครัวได้ทราบ และส่ิงแวดล้อม

ด่าเนินงานด้านสาธารณสุข โครงการ ปัญหาด้านสาธารณสุข
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 - สามารถน่าข้อมูลที่ส่ารวจมา

วางแผนในการปฏิบัติงานและ

แกไ้ขปัญหา
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9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุข

แกป่ระชาชนในเร่ือง การก่าจดั ได้ทราบปัญหาและมลพิษ ในเร่ืองก่าจดัขยะ เข้าร่วม ความเข้าใจ  ในการก่าจดั และส่ิงแวดล้อม

ขยะมูลฝอยทีถู่กต้อง ที่เกดิจากขยะ โครงการ ขยะมูลฝอย

10 โครงการอบรม  อสม. ผู้น่า เพื่อให้ประชาชนได้มีความ จดัอบรม  อสม.  และ 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

ชุมชนในการก่าจดัขยะ  แยก รู้ในเร่ืองขยะ ประชาชน 2  รุ่นๆละ 80 คน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ขยะก่อนไปทิง้  / 1 วัน โครงการ ในเร่ืองขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู

11 โครงการรณรงค์เนือ่งในวัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

งดสูบบหุร่ีโลก ความเข้าใจถึงภัยของบุหร่ี เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ และทราบถึงภัยของบุหร่ี

12 โครงการรณรงค์เนือ่งใน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข
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วันเอดส์โลก ความเข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ และทราบถึงปัญหาของ

โรคเอดส์อย่างแท้จริง
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13 โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และทราบ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มคีวามรู้ และทราบ กองสาธารณสุข

( Food  sefty) ถึงหลักโภชนาการ ด้านอาหารที่ถูกต้อง เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ถงึหลักโภชนาการ ด้านอาหารทีถ่กูต้อง และส่ิงแวดล้อม

ใหเ้ขียงเนื้อปูพื้นรองเนื้อสัตว์ด้วย โครงการ ใหเ้ขียงเนื้อปพูื้นรองเนื้อสัตว์ด้วย

สแตนเลส ให้มีตู้ปูองกนัแมลงวัน สแตนเลส ใหม้ีตู้ปอูงกนัแมลงวัน

มีตูเ้ยน็ และตูแ้ช่แขง็ มีตูเ้ยน็ และตูแ้ช่แขง็

14 โครงการอบรมพนกังาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ พนักงานกองสาธารณสุข 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ เพื่อใหพ้นักงานได้มีความรู้ กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข และตระหนักในหน้าที่ด้าน เทศบาล เข้าร่วม และตระหนักในหน้าที่ด้าน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข โครงการ สาธารณสุข

15 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น เพื่อจดัสภาพแวดล้อม ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ ชุมชนทั้ง  8  ชุมชน กองสาธารณสุข

ด้านรักษาความสะอาดและ ภายในชุมชน เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ภายในเขตเทศบาลได้ และส่ิงแวดล้อม

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย โครงการ มีความพร้อมเพียงกนัใน
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ของบา้นเมือง การรักษาความสะอาด

16 โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค เพื่อให้ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาฯกองสาธารณสุข

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) เล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ ของเทศบาล เข้าร่วม ได้รับการตรวจสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

และมีสุขภาพดี โครงการ ในเบื้องต้น
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17 โครงการปอูงกันโรค. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

เลคโตรสไปโรซีส และรู้จกัวิธีปูองกนัโรค เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

เลคโตรสไปโรซีส โครงการ

18 โครงการรณรงค์ปอูงกัน ใหม้ีการอบรม อาสาสมัคร ผู้น่าชุมชน   ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

โรคไข้หวัดนก อสม. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

จดัให้มีถุงมือ ชุดปฏิบัติงาน  โครงการ

โรคยาพ้น ถังพ้น เชื้อไข้หวัดนก

19 โครงการปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนได้มี กองสาธารณสุข

โครงการในการปอูงกัน วิธีปูองกนัโรคต่างๆ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความรู้และความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โรคต่างๆ และนักท่องเที่ยว โครงการ ถึงภัยของโรคต่างๆ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

20 โครงการส่งเสริมและตรวจ เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุใน 50,000 60,000 60,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ประชาชนผู้สูงอายุ กองสาธารณสุข

สุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ได้รับการตรวจสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ เบื้องต้น
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21 โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพื่ออบรมให้ความรู้แกผู้่ประกอบ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ท่าให้ผู้ประกอบการร้านค้า กองสาธารณสุข

ร้านค้าแผงลอย การร้านค้าแผงลอย เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม แผงลอย  มีได้รับความรู้ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

22 โครงการอบรมกลุ่มเส่ียงทาง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ด้านสุขภาพ การปูองกนั  การรักษา เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม การปูองกนั  การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ชาวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ชุมชน ถ้วนหน้า เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

24 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมให้ความรู้ทางการ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ด้านทางการแพทย์ เบื้อต้นด้านการแพทย์ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม แพทย์ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้ โครงการ

25 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อให้ชาวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ก่าลังกาย "คนไทย  ไร้พงุ" ถ้วนหน้า เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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26 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อน่าความรู้  ที่ได้รับจากการ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานด้านตลาดสด ศึกษาดูงานมาปรับใช้กบั เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

นา่ซ้ือ ตลาดสดเทศบาล โครงการ

27 โครงการก่าจดัสัตว์หรือแมลง เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ทีเ่ปน็พาหะน่าโรค และสามารถก่าจดัแมลง และ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม และสามารถก่าจดัแมลง และ และส่ิงแวดล้อม

สัตว์อืน่ๆ ที่เป็นพาหะน่าโรค โครงการ สัตว์อื่นๆ ที่เป็นพาหะนา่โรค

ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ด้านอาหาร "เมนู ชูสุขภาพ" ความเข้าใจ ในหลักโภชนการ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม ความเข้าใจ ในหลักโภชนการ และส่ิงแวดล้อม

และสามารถรับประทานอาหาร โครงการ และสามารถรับประทานอาหาร

ได้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี ได้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดี
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29 โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ และตรวจรักษาสุขภาพ พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง เข้าร่วม และตรวจรักษาสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

พนกังานเทศบาล / ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ โครงการ คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ

ประจ่าปี พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง พนักงานเทศบาล / ลูกจา้ง

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

อนามัยแม่และเด็ก แม่และเด็ก เข้าร่วม อนามัยแม่และเด็ก และส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองสาธารณสุข

ชาวชุมชน ชาวชุมชน เข้าร่วม ชาวชุมชน และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

32 โครงการปอูงกันโรคไข้หวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ชาวชุมชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองสาธารณสุข

ใหญ่สายพนัธ์ุใหม่   ชาวชุมชน เข้าร่วม ชาวชุมชน

2009    (H1N1) โครงการ
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33 โครงการคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี สุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม สุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ขึ้นไป เชิงรุก โครงการ เกีย่วกบัโรคนัน้ๆ

34 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ความ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนได้มีความรู้และ กองสาธารณสุข

เกีย่วกบัโรคเอดส์และโรค เข้าใจเกีย่วกบัโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความความเข้าใจและทราบถึง และส่ิงแวดล้อม

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการ ปญัหาของโรคเอดส์อย่างแทจ้ริง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

35 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหเ้ด็กเล็ก ในศูนย์พฒันาฯได้ กองสาธารณสุข

 ได้รับการตรวจสุขภาพและ- ของเทสบาล ผู้เข้าร่วม รับการตรวจสุขภาพในเบือ้งต้น และส่ิงแวดล้อม

มีสุขภาพ โครงการ

36 โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ กองสาธารณสุข

ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ และส่ิงแวดล้อม

ถูกต้อง โครงการ ถูกต้อง
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37 โครงการศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม สุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม สุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

38 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ และ กองสาธารณสุข

ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ทราบถึงหลักโภชนาการอาหารที่ และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ถูกต้อง โครงการ ถูกต้อง

39  โครงการเปล่ียนขยะ(มูลฝอย) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบปัญหา ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบปญัหา กองสาธารณสุข

มาก่าจัดแมลง มลพิษที่เกดิจากขยะ และน่า ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และมลพษิทีเ่กดิจากขยะ และน่า และส่ิงแวดล้อม

ขยะมารีไซเคิลให้เกดิประโยชน์ โครงการ ขยะมารีไซเคิลใหเ้กดิประโยชน์

40 โครงการตรวจคัดกรองโรคเร้ือรังในกลุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ"เนื่องในวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ" ตรวจสุขภาพ เข้าใจใน ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

การปูองกนั และรักษา โครงการ
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41 โครงการเมือ่เกดิโรคระบาดหรือเกดิภัย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เบือ้งต้น ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้เบือ้ง กองสาธารณสุข

พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ และน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ต้นและน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

42 โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ต้อกระจก ในผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพ เข้าใจในการปูองกนั ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

และรักษา โครงการ

43 โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ กองสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ความเข้าใจใน การปอูงกนัและรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจใน การปอูงกนัและ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ รักษา

44 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพตรวจคดั เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้และ กองสาธารณสุข

กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ความเข้าใจใน การปอูงกนัและรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ความเข้าใจใน การปูองกนัและรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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45 โครงการสมุนไพรพื้นบ้านคุณค่า เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัสมุนไพร กองสาธารณสุข

ทางอาหารให้สารที่เป็นยา ในสมนุไพรพื้นบ้าน ที่มีประโชยน์ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม พื้นบ้านและประโยชน์อกีมากมายและส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

46 โครงการปูองกนัภาวะเส่ียง  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

โรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ปวุยเร้ือรัง การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

47 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใหป้ระชาชนผู้สูงอายุ ได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนผู้สูงอายุ ได้รับการ กองสาธารณสุข

ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

48 โครงการชุมชนร่วมใจ  เพื่อควบคุมและปูองกนัการเกดิโรค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ สามารถควบคุมปอูงกนัการเกดิ กองสาธารณสุข

ปอูงกันภัยไข้เลือดออก ไข้เลือดออก เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ ผู้เข้าร่วม โรคได้ ไม่มีเพาะพนัธ์ุยุงลาย และส่ิงแวดล้อม

(ทั่ง 8 ชุมชน) ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ปูองกนั ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ โครงการ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ยุง และพ่นสารเคมีก่าจดัยุงลาย
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49 โครงการการออกก าลงักาย เพือ่ใหช้าวชุมชนมีสุขภาพดี ประชาชนและเยาวชนทั่วไปใน  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุข

ดว้ยการเตน้แอโรบกิ ถ้วนหนา้ เขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

50 โครงการบริหารจดัการกองทุน เพื่อให้มีความรู้และตระหนักใน ประชาชนในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ มีความรู้ และตระหนักในเร่ือง กองสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล เร่ืองด้านสุขภาพ ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

บ้านด่านโขงเจยีม โครงการ

51 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าให้ประชาชนผู้สูงอายุได้รับ กองสาธารณสุข

สร้างจติสดใส  ร่างกายแข็งแรง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

52 โครงการผู้หญิงไทยท่าได้หา่ง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ไกลมะเร็งปากมดลูกและ การปูองกนั การรักษา ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม โครงการ
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53 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนผู้สูงอายุได้รับ กองสาธารณสุข

ผู้พกิาร ผู้ปวุยเร้ือรังแบบบรูณาการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ

54 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

ลดสารเคมีคกค้างในร่างกาย การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

55 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เร่ือง จดัอบรม อสม. และ ประชาชน  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ท่าใหป้ระชาชนได้มีความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สุขภาพ ผู้เข้าร่วม ในเร่ืองสุขภาพ และการดูแล และส่ิงแวดล้อม

โครงการ ผู้สูงอายุ

56 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อน่าความรู้ ที่ได้รับมาปรับใช้ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

ทมีหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้ปวุยเร้ืองรัง ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

ผู้พิการและผู้สูงอายุเขตเทศบาล โครงการ

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม
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57 โครงการตรวจคัดกรองหา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การ- ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้่าดี ปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

58 โครงการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ- ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ เข้าใจ ในด้านอนามัยสุขภาพ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

กลุ่มแรงงานประมง คนขับรถรับจา้ง โครงการ

พนักงานเกบ็ขยะ ช่างเสริมสวย

59 โครงการอบรมแกนน่านวด เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กองสาธารณสุข

เพื่อสุขภาพในการดูแลผู้มีปญัหาสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี และการดูแล ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

รักษาสุขภาพที่ถูกต้อง โครงการ

60 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเมือ่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ประสบภัยพบิติัหรือโรคระบาดในพื้นที่ การปูองกนั การรักษา ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม การปูองกนั การรักษา และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

135



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

4.       ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

           แนวทางที่   1    ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมปูองกันโรคให้กับประชาชน   
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

61 โครงการอบุลเมืองสะอาดราชธานีอสีาน เพื่อจดัสภาพแวดล้อม ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข

“จังหวัดสะอาด” ภายในชมุชน ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม เทศบาลได้มีความพร้อมเพยีง และส่ิงแวดล้อม

Big Cleaning Day โครงการ กนัในการรักษาความสะอาด

62 โครงการจดัการขยะเหลอื เพื่อให้ได้ทราบปัญหาและมลพิษ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

ศูนย์ในชุมชน ที่เกดิจากขยะ ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ในการก่าจดัขยะ และส่ิงแวดล้อม

โครงการ

63 โครงการ เพือ่จดัสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง-  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนภายในเขต กองสาธารณสุข

ลดโลกร้อนด้วยมือเรา  8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม เทศบาลได้มีความพร้อมเพยีง และส่ิงแวดล้อม

โครงการ กนัในการรักษาความสะอาด

64 โครงการติดต้ังถังขยะอนิทรีย์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ความ ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง  - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

(ขยะเปยีก)ในชุมชน เข้าใจในการแยกขยะที่ถูกต้อง 8 ชุมชน ผู้เข้าร่วม ในการก่าจดัขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุทนุ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียน จา่ยทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุน กองการศึกษา

การศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน แต่ยากจน  ที่ศึกษาในโรงเรียนที่ ของจ่านวน นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

ต้ังอยู่ภายในเขตเทศบาล นักเรียน

2 โครงการสนบัสนนุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ นักเรียนมีอปุกรณ์ส่ือการเรียน กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ต่าบลบ้านด่าน ของจ่านวน การสอน พร้อมส่าหรับการเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาล นักเรียน

3 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนบ้านด่าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

เรียนการสอน  กิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

อุปกรณ์โรงเรียน บา้นด่าน ส่ือการเรียนการสอน นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน

4 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

เรียนการสอน กจิกรรม อปุกรณ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ส่ือการเรียนการสอน นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ กศน. กองการศึกษา

การสอน  โครงการEnglish camp และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

กษน. อ.โขงเจียม ส่ือการเรียนการสอน อ่าเภอโขงเจยีม นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน

6 โครงการจดักจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และ กองการศึกษา

ตามแนวพระราชด่าริเศรษฐกจิ การเรียนการสอนตามแนว ของจ่านวน รู้จกัใช้ชีวิตแบบพอเพียง

พอเพยีง พระราชด่าริเศรษฐกจิพอเพียง นักเรียน

7 โครงการอนรัุกษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จกั กองการศึกษา

พืน้เมือง การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ของจ่านวน วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง

นักเรียน ของไทย 

8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมี กองการศึกษา

ธรรม,จริยธรรม,ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ โขงเจยีมวิทยาคม, ศูนย์พัฒนา ของจ่านวน จติส่านึกที่ดีด้านคุณธรรม

นักเรียน เด็กเล็ก , ประชาชนในเขตเทศบาล นักเรียน จริยธรรม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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9 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ โรงเรียนบ้านด่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นด่าน โภชนาการครบ หลัก 5 หมู่ ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริม

(เล้ียงสุกรพนัธ์ุพืน้เมือง) นักเรียน อาหารกลางวัน

10 โครงการห้องสมุดส่งถึงบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร กองการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ รักการอา่น ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย ของจ่านวน ที่รวดเร็ว และท่าให้มีนิสัย

ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย นักเรียน รักการอา่น

11 โครงการจดังานกจิกรรมวันส่าคัญ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในวัน จดักจิกรรมวันส่าคัญต่างๆให้เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ กองการศึกษา

ต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่าคัญต่างๆ และปฏิบัติ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจดั ของจ่านวน มีส่วนร่วมในกจิกรรมวันส่าคัญ

ด้วยตนเอง ท่ากจิกรรม นักเรียน ต่างๆ ท่าให้เด็กและผู้ปกครอง

มีความผูกพันธ์กนั

12 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อมีสนามกฬีาใช้ในการแข่งขัน สนามกฬีาฟุตบอล โรงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงเรียน มีสนามกฬีาฟุตบอลที่มีมาตรฐาน กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ฟุตบอลโรงเรียนบ้านด่าน กฬีาในระดับอ่าเภอและสนับ บ้านด่าน มีสนามที่มี ใช้ในการแข่งกขันกฬีา

สนุนให้ประชาชนออกก่าลังกาย คุณภาพ
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13 โครงการกอ่สร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชาวชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้อนิเตอร์เน็ต กองช่าง

อนิเตอร์เน็ต  ม.2  ต.โขงเจยีม อนิเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล 3 เมตร ยาว 6  ม. หรือมีพื้นที่ไม่ ของจ่านวน ในการหาข้อมูลข่าวสาร

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ข่าวสาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ น้อยกว่า 18  ตร.ม. นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้

(เสนอโดยชุมชนบา้นเหนอื) ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ

14 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) 171,000   171,000   171,000   171,000 171,000   ร้อยละ เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล ของจ่านวน ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม บ้านด่านโขงเจยีม นักเรียน บ้านด่านโขงเจยีม

15 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ของจ่านวน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน

นักเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม
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16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน 448,000 448,000 448,000 448,000 448,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา

ศพด.เทศบาลต่าบล ศพด.เทศบาลต่าบล ของจ่านวน ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม บ้านด่านโขงเจยีม นักเรียน บ้านด่านโขงเจยีม

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา

ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ของจ่านวน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน

นักเรียน

18 โครงการติดต้ังมุ้งลวด เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ เพื่อเป็นการจดัซ้ือและติดต้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อปูองกนั เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ กองการศึกษา

น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน มุง้ลวด สัตว์น่าโรค น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(อาคาร ศพด. หลังใหม่)

141

20 โครงการปรับปรุงมุ้งลวด เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ โครงการปรับปรุงมุง้ลวด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อปูองกนั เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ กองการศึกษา

น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน (อาคาร ศพด. หลังเกา่) สัตว์น่าโรค น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน

21 โครงการจัดท่าแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแหล่งเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน กองการศึกษา

ของ ศพด.เทศบาลต่าบลบา้นด่านการเรียนการสอน ต่าบลบ้านด่าน รู้ที่มีคุณภาพ การเรียนการสอน

22 โครงการจัดสวนหย่อม เพื่อให้สภาพแวดล้อมนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสภาพแวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมนอก กองการศึกษา

ของ ศพด.เทศบาลต่าบลบา้นด่านอาคารสร้างบรรยากาศ ต่าบลบ้านด่าน ล้อมที่ดี อาคารสร้างบรรยากาศ

ให้น่าดู และปลอดภัยให้กบั ให้น่าดู และปลอดภัยให้กบั



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน
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23 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริม เพือ่เปน็การส่งเสริมด้านคุณธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เพื่อให้นักเรียน กองการศึกษา

คุณธรรม ให้แกน่ักเรียน เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน มีความรู้และ

นักเรียน จติใต้นึกที่ดี

ด้านคุณธรรม

24 โครงการจดัท่าแผนประสบการณ์ เพือ่เปน็การส่งเสริมด้านการเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มีแหล่งเรียน เพื่อเป็นการ กองการศึกษา

การเรียนการสอน การสอน เทศบาลต่าบลบ้านด่าน รู้ที่มีคุณภาพ ส่ง-เสริมการ

เรียนการสอน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ เพื่อใหน้ักเรียน กองการศึกษา

เด็ก ให้มีความรู้และความเข้าใจ เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน ได้มีความรู้

นักเรียน ความเข้าใจ
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26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ เพือ่เปน็การสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 209,500 209,500 209,500 209,500 209,500 ร้อยละของ เพื่อเป็นการ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา และเพือ่เปน็การส่งเสริมด้านส่ือ เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน สนับสนุน

การเรียนการสอน นักเรียน สถานศึกษา

144



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุทนุ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียน จา่ยทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุน กองการศึกษา

การศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน แต่ยากจน  ที่ศึกษาในโรงเรียนที่ ของจ่านวน นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

ต้ังอยู่ภายในเขตเทศบาล นักเรียน

2 โครงการสนบัสนนุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ นักเรียนมีอปุกรณ์ส่ือการเรียน กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน ต่าบลบ้านด่าน ของจ่านวน การสอน พร้อมส่าหรับการเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาล นักเรียน

3 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนบ้านด่าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

เรียนการสอน  กิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

อุปกรณ์โรงเรียน บา้นด่าน ส่ือการเรียนการสอน นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน

4 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนโขงเจยีมวิทยาคม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

เรียนการสอน กจิกรรม อปุกรณ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ส่ือการเรียนการสอน นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5 โครงการอดุหนุนด้านส่ือการเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนศูนย์ กศน. กองการศึกษา

การสอน  โครงการEnglish camp และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน

กษน. อ.โขงเจียม ส่ือการเรียนการสอน อ่าเภอโขงเจยีม นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน

6 โครงการจดักจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และ กองการศึกษา

ตามแนวพระราชด่าริเศรษฐกจิ การเรียนการสอนตามแนว ของจ่านวน รู้จกัใช้ชีวิตแบบพอเพียง

พอเพยีง พระราชด่าริเศรษฐกจิพอเพียง นักเรียน

7 โครงการอนรัุกษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จกั กองการศึกษา

พืน้เมือง การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ของจ่านวน วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง

นักเรียน ของไทย 

8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมี กองการศึกษา

ธรรม,จริยธรรม,ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ โขงเจยีมวิทยาคม, ศูนย์พัฒนา ของจ่านวน จติส่านึกที่ดีด้านคุณธรรม

นักเรียน เด็กเล็ก , ประชาชนในเขตเทศบาล นักเรียน จริยธรรม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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9 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับ โรงเรียนบ้านด่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นด่าน โภชนาการครบ หลัก 5 หมู่ ของจ่านวน และเพื่อเป็นการส่งเสริม

(เล้ียงสุกรพนัธ์ุพืน้เมือง) นักเรียน อาหารกลางวัน

10 โครงการห้องสมุดส่งถึงบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร กองการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ รักการอา่น ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย ของจ่านวน ที่รวดเร็ว และท่าให้มีนิสัย

ศูนย์การศึกษาตามอธัยาศัย นักเรียน รักการอา่น

11 โครงการจดังานกจิกรรมวันส่าคัญ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในวัน จดักจิกรรมวันส่าคัญต่างๆให้เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ กองการศึกษา

ต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่าคัญต่างๆ และปฏิบัติ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจดั ของจ่านวน มีส่วนร่วมในกจิกรรมวันส่าคัญ

ด้วยตนเอง ท่ากจิกรรม นักเรียน ต่างๆ ท่าให้เด็กและผู้ปกครอง

มีความผูกพันธ์กนั

12 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อมีสนามกฬีาใช้ในการแข่งขัน สนามกฬีาฟุตบอล โรงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงเรียน มีสนามกฬีาฟุตบอลที่มีมาตรฐาน กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ฟุตบอลโรงเรียนบ้านด่าน กฬีาในระดับอ่าเภอและสนับ บ้านด่าน มีสนามที่มี ใช้ในการแข่งกขันกฬีา

สนุนให้ประชาชนออกก่าลังกาย คุณภาพ
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13 โครงการกอ่สร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชาวชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้อนิเตอร์เน็ต กองช่าง

อนิเตอร์เน็ต  ม.2  ต.โขงเจยีม อนิเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล 3 เมตร ยาว 6  ม. หรือมีพื้นที่ไม่ ของจ่านวน ในการหาข้อมูลข่าวสาร

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ข่าวสาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ น้อยกว่า 18  ตร.ม. นักเรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้

(เสนอโดยชุมชนบา้นเหนอื) ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ

14 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) 171,000   171,000   171,000   171,000 171,000   ร้อยละ เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล ของจ่านวน ให้กบั ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม บ้านด่านโขงเจยีม นักเรียน บ้านด่านโขงเจยีม

15 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ เพื่อเป็นอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ของจ่านวน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน

นักเรียน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม
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16 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน 448,000 448,000 448,000 448,000 448,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา

ศพด.เทศบาลต่าบล ศพด.เทศบาลต่าบล ของจ่านวน ศพด.เทศบาลต่าบล

บ้านด่านโขงเจยีม บ้านด่านโขงเจยีม นักเรียน บ้านด่านโขงเจยีม

17 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน กองการศึกษา

ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน ของจ่านวน ให้กบั โรงเรียนบ้านด่าน

นักเรียน

18 โครงการติดต้ังมุ้งลวด เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ เพื่อเป็นการจดัซ้ือและติดต้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อปูองกนั เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ กองการศึกษา

น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน มุง้ลวด สัตว์น่าโรค น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

(อาคาร ศพด. หลังใหม่)
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20 โครงการปรับปรุงมุ้งลวด เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ โครงการปรับปรุงมุง้ลวด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อปูองกนั เพื่อปูองกนัสัตว์ที่เป็นพาหนะ กองการศึกษา

น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน (อาคาร ศพด. หลังเกา่) สัตว์น่าโรค น่าโรคต่างๆ ให้กบันักเรียน

21 โครงการจัดท่าแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแหล่งเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้าน กองการศึกษา

ของ ศพด.เทศบาลต่าบลบา้นด่านการเรียนการสอน ต่าบลบ้านด่าน รู้ที่มีคุณภาพ การเรียนการสอน

22 โครงการจัดสวนหย่อม เพื่อให้สภาพแวดล้อมนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสภาพแวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมนอก กองการศึกษา

ของ ศพด.เทศบาลต่าบลบา้นด่านอาคารสร้างบรรยากาศ ต่าบลบ้านด่าน ล้อมที่ดี อาคารสร้างบรรยากาศ

ให้น่าดู และปลอดภัยให้กบั ให้น่าดู และปลอดภัยให้กบั



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน
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23 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริม เพือ่เปน็การส่งเสริมด้านคุณธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เพื่อให้นักเรียน กองการศึกษา

คุณธรรม ให้แกน่ักเรียน เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน มีความรู้และ

นักเรียน จติใต้นึกที่ดี

ด้านคุณธรรม

24 โครงการจดัท่าแผนประสบการณ์ เพือ่เปน็การส่งเสริมด้านการเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มีแหล่งเรียน เพื่อเป็นการ กองการศึกษา

การเรียนการสอน การสอน เทศบาลต่าบลบ้านด่าน รู้ที่มีคุณภาพ ส่ง-เสริมการ

เรียนการสอน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   1        การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ เพื่อใหน้ักเรียน กองการศึกษา

เด็ก ให้มีความรู้และความเข้าใจ เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน ได้มีความรู้

นักเรียน ความเข้าใจ
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26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ เพือ่เปน็การสนับสนุนสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 209,500 209,500 209,500 209,500 209,500 ร้อยละของ เพื่อเป็นการ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา และเพือ่เปน็การส่งเสริมด้านส่ือ เทศบาลต่าบลบ้านด่าน จ่านวน สนับสนุน

การเรียนการสอน นักเรียน สถานศึกษา

144



451299

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลต่าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กีฬาเทศบาลต่าบลบา้น ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย บ้านด่านร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

ด่านร่วมโขงเจยีมใจต้านภัยยา หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โดยจดัการแข่งขัน โครงการ เสพติด

เสพติดประจ่าป ี ยาเสพติด ทั้งกฬีาสากลและกฬีาพื้นเมือง  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

2 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลต่าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กฬีาชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย บ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

เทศบาลต่าบลบา้นด่าน หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล ทั้งกฬีาสากลและกฬีาพื้นเมือง โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ร้อยละผู้ ในหมูค่ณะ

3 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เข้าร่วม  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

กฬีา อบต.ทต. เชื่อมสัมพันธ์ งาน ให้มีความสมัครสมานสามัคคี หน่วยงาน โครงการ ในหมูค่ณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



451300

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการจดัการแข่งขันกฬีา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

ระหว่างหนว่ยงานราชการ งาน  ให้มีความสมัครสมาน หน่วยงาน เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

อ่าเภอโขงเจียม อปท. สามัคคี  โครงการ

5 โครงการจดัการแข่งขันตะกร้อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันตะกร้อต้านยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย เทศบาลต่าบลบ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โขงเจยีม โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

6 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กีฬาฟตุซอลต้านยาเสพติด ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย เทศบาลต่าบลบ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายหา่งไกลยาเสพติด

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โขงเจยีม โครงการ  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี



451301

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยาเสพติด ในหมูค่ณะ
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7 โครงการอดุหนุนกฬีาจงัหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ อดุหนุนกฬีาจงัหวัดอบุลฯ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

อุบลฯ  ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย ดอกบัวเกมส์ เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง จดัการแข่งขันกฬีาสากล  และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ กอ่เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง กองการศึกษา

เชื่อมสัมพนัธ์สองฝ่ังโขง อนัดีงามระหว่างประเทศไทยกบั กฬีาพื้นบ้าน เข้าร่วม ประเทศไทย และสาธารณรัฐ

ไทย-ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย โครงการ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประชาชนลาว

9 โครงการเข้าร่วมกฬีานักเรียน เพื่อส่งสริมให้นักเรียนในเขต ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา



451302

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ในสังกัดองค์กรปกครอง เทศบาล ได้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วม มีความรักในกฬีา สุขภาพ

ส่วนทอ้งถิน่ โครงการ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
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10 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

กีฬา .ทต. เชื่อมสัมพนัธ์ งาน  ให้มีความสมัครสมาน เทศบาลกบัเทศบาลในจงัหวัดอบุลฯ เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

สามัคคี  โครงการ

11 โครงการอบรมฝึกฝนนักกฬีา เพื่อให้การกฬีามีมาตรฐาน จดัฝึกสอนเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ การแข่งกฬีามีมาตรฐาน กองการศึกษา

ในกีฬาต่างๆ จดัอบรมผู้ตัดสินกฬีาทุกประเภท เข้าร่วม การตัดสินกฬีาได้มาตรฐาน

โครงการ

12 โครงการส่งนกักีฬาเข้าร่วม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง จดัส่งฟุตบอล  ตะกร้อ  ฟุตซอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

แข่งขันในระดับอ่าเภอ หน่วยงานและส่งเสริมให้ เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

จังหวัด รักสุขภาพต้านยาเสพติด โครงการ



451303

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้ชาวชุมชนรักการออกก่าลัง เชิญชวนชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ในชุมชน เต้นแอโรบคิ กาย ออกก่าลังกาย เข้าร่วม แข็งแรง สุขภาพจติดี

โครงการ
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14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวชุมชน ส่งเสริมชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองออกก่าลังกาย ให้รักการออกก่าลังกายและ ออกก่าลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดี เข้าร่วม แข็งแรง สุขภาพจติดี

มีสุขภาพที่ดี โครงการ

15 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เยาวชนสนใจในการออก โครงการกอ่ร้างสนามกฬีากลาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสนาม ลดปัญหายาเสพติดของเยาวชน กองช่าง

กลางชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา ก่าลังกาย ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ที่มีคุณภาพ ในชุมชน

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ย

พฒันา



451304

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

16 โครงการอบรมสภาเด็กและ เยาวชนมีความเข้าใจเกีย่วกบั โครงการอบรมสภาเด็กและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  เยาวชนให้ความสนใจเกีย่ว กองการศึกษา

เยาวชน สภา เยาวชน เข้าร่วม กบัการเมือง

โครงการ
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17 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลา กองการศึกษา

สตีทซ็อคเกอร์ ความสนใจแกก่ารเล่นกฬีา เข้าร่วม ว่างให้เกอิประโยชน์

และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

18 โครงการแข่งขันกฬัาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลา กองการศึกษา

สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและใช้ เข้าร่วม ว่างให้เกดิประโยชน์

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ



451305

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

19 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตซอล  เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกอิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ
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20 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาเซปักตะกร้อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

เซปกัตะกร้อ สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

21 โครงการอบรมการเต้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัอบรมการเต้น BEBOY 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

BEBOY สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์



451306

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

22 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 11 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

ฟตุบอล 11 สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

152

23 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละผู้ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก่าลังกายบริเวณ ภายในชุมชน และนักท่องเที่ยว พร้อมเคร่ืองออกก่าลังกายบริเวณ ของประชาชนภายในชุมชน และนักท่องเที่ยว

ศาลปูตุาสุริวงศ์ ศาลปูุตาสุริวงศ์ ที่ใช้บริการ

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม

จ.อุบลราชธานี



451307

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

153



451308

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลต่าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กีฬาเทศบาลต่าบลบา้น ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย บ้านด่านร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

ด่านร่วมโขงเจยีมใจต้านภัยยา หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โดยจดัการแข่งขัน โครงการ เสพติด

เสพติดประจ่าป ี ยาเสพติด ทั้งกฬีาสากลและกฬีาพื้นเมือง  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

2 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลต่าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กฬีาชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย บ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

เทศบาลต่าบลบา้นด่าน หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล ทั้งกฬีาสากลและกฬีาพื้นเมือง โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ร้อยละผู้ ในหมูค่ณะ

3 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เข้าร่วม  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

กฬีา อบต.ทต. เชื่อมสัมพันธ์ งาน ให้มีความสมัครสมานสามัคคี หน่วยงาน โครงการ ในหมูค่ณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



451309

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการจดัการแข่งขันกฬีา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

ระหว่างหนว่ยงานราชการ งาน  ให้มีความสมัครสมาน หน่วยงาน เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

อ่าเภอโขงเจียม อปท. สามัคคี  โครงการ

5 โครงการจดัการแข่งขันตะกร้อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันตะกร้อต้านยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย เทศบาลต่าบลบ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โขงเจยีม โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

6 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ จดัการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

กีฬาฟตุซอลต้านยาเสพติด ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย เทศบาลต่าบลบ้านด่าน เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายหา่งไกลยาเสพติด

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โขงเจยีม โครงการ  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี



451310

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยาเสพติด ในหมูค่ณะ
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7 โครงการอดุหนุนกฬีาจงัหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ อดุหนุนกฬีาจงัหวัดอบุลฯ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -ท่าให้เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

อุบลฯ  ประชาชนได้ออกก่าลังกาย โดย ดอกบัวเกมส์ เข้าร่วม ได้ออกก่าลังกายห่างไกลยา

หันมาเล่นกฬีาเป็นการห่างไกล โครงการ เสพติด

ยาเสพติด  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี

ในหมูค่ณะ

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง จดัการแข่งขันกฬีาสากล  และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ กอ่เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง กองการศึกษา

เชื่อมสัมพนัธ์สองฝ่ังโขง อนัดีงามระหว่างประเทศไทยกบั กฬีาพื้นบ้าน เข้าร่วม ประเทศไทย และสาธารณรัฐ

ไทย-ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย โครงการ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประชาชนลาว

9 โครงการเข้าร่วมกฬีานักเรียน เพื่อส่งสริมให้นักเรียนในเขต ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน กองการศึกษา



451311

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ในสังกัดองค์กรปกครอง เทศบาล ได้เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วม มีความรักในกฬีา สุขภาพ

ส่วนทอ้งถิน่ โครงการ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
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10 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วย จดัการแข่งขันกฬีาระหว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

กีฬา .ทต. เชื่อมสัมพนัธ์ งาน  ให้มีความสมัครสมาน เทศบาลกบัเทศบาลในจงัหวัดอบุลฯ เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

สามัคคี  โครงการ

11 โครงการอบรมฝึกฝนนักกฬีา เพื่อให้การกฬีามีมาตรฐาน จดัฝึกสอนเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ การแข่งกฬีามีมาตรฐาน กองการศึกษา

ในกีฬาต่างๆ จดัอบรมผู้ตัดสินกฬีาทุกประเภท เข้าร่วม การตัดสินกฬีาได้มาตรฐาน

โครงการ

12 โครงการส่งนกักีฬาเข้าร่วม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง จดัส่งฟุตบอล  ตะกร้อ  ฟุตซอล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้  -เพื่อให้เกดิความรู้รักสามัคคี กองการศึกษา

แข่งขันในระดับอ่าเภอ หน่วยงานและส่งเสริมให้ เข้าร่วม ในหมูค่ณะ

จังหวัด รักสุขภาพต้านยาเสพติด โครงการ



451312

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้ชาวชุมชนรักการออกก่าลัง เชิญชวนชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ในชุมชน เต้นแอโรบคิ กาย ออกก่าลังกาย เข้าร่วม แข็งแรง สุขภาพจติดี

โครงการ
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14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวชุมชน ส่งเสริมชาวชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ชาวชุมชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองออกก่าลังกาย ให้รักการออกก่าลังกายและ ออกก่าลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดี เข้าร่วม แข็งแรง สุขภาพจติดี

มีสุขภาพที่ดี โครงการ

15 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เยาวชนสนใจในการออก โครงการกอ่ร้างสนามกฬีากลาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสนาม ลดปัญหายาเสพติดของเยาวชน กองช่าง

กลางชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา ก่าลังกาย ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ที่มีคุณภาพ ในชุมชน

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ย

พฒันา



451313

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

16 โครงการอบรมสภาเด็กและ เยาวชนมีความเข้าใจเกีย่วกบั โครงการอบรมสภาเด็กและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  เยาวชนให้ความสนใจเกีย่ว กองการศึกษา

เยาวชน สภา เยาวชน เข้าร่วม กบัการเมือง

โครงการ
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17 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลา กองการศึกษา

สตีทซ็อคเกอร์ ความสนใจแกก่ารเล่นกฬีา เข้าร่วม ว่างให้เกอิประโยชน์

และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

18 โครงการแข่งขันกฬัาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลา กองการศึกษา

สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและใช้ เข้าร่วม ว่างให้เกดิประโยชน์

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ



451314

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

19 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตซอล  เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาฟุตซอล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกอิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ
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20 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัการแข่งขันกฬีาเซปักตะกร้อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

เซปกัตะกร้อ สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

21 โครงการอบรมการเต้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ จดัอบรมการเต้น BEBOY 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

BEBOY สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์



451315

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ

22 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ความ โครงการแข่งขันกฬีาฟุตบอล 11 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละผู้ เยาวชนมีความรู้และใช้เวลาว่าง กองการศึกษา

ฟตุบอล 11 สนใจแกก่ารเล่นกฬีาและ เข้าร่วม ให้เกดิประโยชน์

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โครงการ
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23 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละผู้ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

พร้อมเคร่ืองออกก่าลังกายบริเวณ ภายในชุมชน และนักท่องเที่ยว พร้อมเคร่ืองออกก่าลังกายบริเวณ ของประชาชนภายในชุมชน และนักท่องเที่ยว

ศาลปูตุาสุริวงศ์ ศาลปูุตาสุริวงศ์ ที่ใช้บริการ

ม.2 ต.โขงเจยีม อ.โขงเจยีม

จ.อุบลราชธานี



451316

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2. ด้านคุณภาพชีวิต

5.     ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษา   กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

        แนวทางที่   2        การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

153



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังปาูย เพื่อติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ จดัซ้ือปูายติดต้ังประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ท่าให้ทราบแหล่งท่องเที่ยว งานส่งเสริม

ประชาสัมพนัธ์แหล่ง และบอกแหล่งท่องเที่ยวในเขต แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล และนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน การท่องเที่ยว

ทอ่งเทีย่ว เทศบาล ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม  ความพึงพอใจ โขงเจยีม

ร้อยละ 80

2 โครงการจัดสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จดัสร้างวิทยุชุมชนเทศบาลต่าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล งานส่งเสริม

สถานวิีทยุชุมชน ของเทศบาล บ้านด่านโขงเจยีม และนักท่องเที่ยว และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูล การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ ข่าวสารของเทศบาล

ร้อยละ 80

3 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อแนะน่าสถานที่ท่องเที่ยวใน เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ท่าให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ งานส่งเสริม

เปน็ผู้น่านกัทอ่งเทีย่ว เขตเทศบาล  และท่าให้เยาวชน ของผู้เข้าอบรม ด้านภาษาและอาชีพ  รวมทั้งมี การท่องเที่ยว

(มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์) ได้ฝึกภาษารวมทั้งมีรายได้เสริม รายได้เสริมระหว่างปิดภาคเรียน

ระหว่างปิดภาคเรียน

4 โครงการจดัท่าศูนย์ข้อมูล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ งานส่งเสริม

แนะน่าการทอ่งเทีย่ว สะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบั โขงเจยีม และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  ได้รับความสะดวก การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ความพึงพอใจ ในการค้นหาข้อมูลแหล่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80 ท่องเที่ยว
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5 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ งานส่งเสริม

จุดพกันกัทอ่งเทีย่ว สะดวก โขงเจยีม และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  ได้รับความสะดวก การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

6 โครงการจดัซ้ือพันธ์ุไม้ดอก เพื่อให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล บริเวณเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม งานส่งเสริม

ไม้ประดับตามฤดูกาล มีความสวยงาม และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

7 โครงการไหล เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ประชาชนในเขตเทศบาลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มีจ่านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งานส่งเสริม

โคมล่องโขง มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

โขงเจยีม ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

8 โครงการเทศกาล เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ประชาชนในเขตเทศบาลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มีจ่านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งานส่งเสริม

กินปลาแม่น้า่โขง มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

โขงเจยีม ความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80

155

9 โครงการจัดท่าส่ือ เพื่อประชาสัมพันธ์ จดัท่าส่ือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ท่าให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ งานส่งเสริมฯ

ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ และนักท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

10 โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. อาคาร เป็นที่พักผ่อนของประชาชน โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. อาคาร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง อาคารเนก ภายในชุมชน บริการนักท่องเที่ยว ที่ราชพัสดุ และนักท่องเที่ยว ภายในชุมชน 

ประสงค์ 1 หลัง บริเวณทีร่าชพัสดุด้านขา้ง และบริการนักท่องเที่ยว ด้านข้าง ศูนย์การศึกษานอนระบบ ความพึงพอใจ และบริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์การศึกษานอนระบบและการศึกษา และการศึกษาตามอทัยาศัย ร้อยละ 80

ตามอธัยาศัยอา่เภอโขงเจียม อ่าเภอโขงเจยีม

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมมูล เพื่อให้ภูมิทัศน์ริมมูล ประชาชนในเขตเทศบาลและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

หน้าสาธารณสุข อ.โขงเจยีม มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ โขงเจยีม ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมโขง เพื่อให้ภูมิทัศน์ริมมูล ประชาชนในเขตเทศบาลและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

หน้าบ้านพักนายอ่าเภอ มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว

โขงเจยีม เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ โขงเจยีม ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นศูนย์จ่าหน่ายสินค้า  โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชน เป็นศูนย์จ่าหน่ายสินค้า  และ กองช่าง

แปลงที่ 12  พร้อมสร้างอาคาร และ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมด 2  ไร่  1  งาน  16  ตร.ม. และนักท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยว

จ่าหน่ายสินค้าเพือ่รองรับ พร้อมทั้งกอ่สร้างอาคารรองรับ ความพึงพอใจ

นักทอ่งเทีย่ว  หมูท่ี ่1  ต.โขงเจียม นักท่องเที่ยว  จ่านวน  2  หลัง ร้อยละ 80

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว  60.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) 1  หลัง  และขนาดกว้าง  6.00  ม.

ยาว 30.00 ม.  1  หลัง  พืน้ที่ทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 540  ตร.ม.  อาคารพร้อม

กอ่สร้างลานคอนกรีตพื้นที่ทั้งหมด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

1,920  ตร.ม.  และกอ่สร้างหอ้งน้่า

สาธารณะ  กว้าง 3.55 ม.  ยาว 9.50 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  34.08  ตร.ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลปูุตาเพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ เพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ กองช่าง

สุริยวงค์ ให้มีความสวยงาม มีความสวยงาม ความพึงพอใจ มีความสวยงาม

ร้อยละ 80

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยก เพื่อให้ความสวยงามและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี เพื่อให้ความสวยงามและ กองช่าง

ร้านระเบยีงน้า่ ให้การสัญจรไปมาได้สะดวก ร้านระเบียงน้่า ความพึงพอใจ ให้การสัญจรไปมาได้สะดวก

 เพื่อให้ความปลอดภัย ร้อยละ 80  เพื่อให้ความปลอดภัย

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง เพื่อให้ความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี เพื่อให้ความสวยงาม กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์ ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางขึ้น เพื่อให้ภูมิทัศน์ทางขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางขึ้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

บนัใด พญานาค บันใด พญานาค มีความสวยงาม บันใด พญานาค และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

และเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80

158

18 โครงการซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระ กองช่าง

พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทศัน์ พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์ พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์ ความพึงพอใจ เกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณซุ้มประตูเฉลิมเกยีรติ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ ร้อยละ 80 บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ

19 โครงการจดัท่า เพื่อความสวยงาน เป็นจดุเด่น เพื่อความสวยงาน เป็นจดุเด่น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพื่อความสวยงาม เป็นจดุเด้น กองช่าง

ตัวพญานาค และดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้าง เด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้าง ความพึงพอใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเที่ยว

แรงจงูใจให้มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม แรงจงูใจให้มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80 อ่าเภอโขงเจยีม

20 โครงการจัดชื้อ เพื่อความสวยงาม และความ- เพื่อความสวยงาม และความ- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อความสวยงาม และความ- ส่านักปลัด

เก้าอี้ (ริมโขง) สะดวกสบาย ให้กบัประชาชน สะดวกสบาย ให้กบัประชาชน ความพึงพอใจ สะดวกสบาย ให้ประชาชน และ

และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ร้อยละ 80 ผู้ที่มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม

อ่าเภอโขงเจยีม อ่าเภอโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังปาูย เพื่อติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ จดัซ้ือปูายติดต้ังประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ท่าให้ทราบแหล่งท่องเที่ยว งานส่งเสริม

ประชาสัมพนัธ์แหล่ง และบอกแหล่งท่องเที่ยวในเขต แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล และนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน การท่องเที่ยว

ทอ่งเทีย่ว เทศบาล ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม  ความพึงพอใจ โขงเจยีม

ร้อยละ 80

2 โครงการจัดสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จดัสร้างวิทยุชุมชนเทศบาลต่าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล งานส่งเสริม

สถานวิีทยุชุมชน ของเทศบาล บ้านด่านโขงเจยีม และนักท่องเที่ยว และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูล การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ ข่าวสารของเทศบาล

ร้อยละ 80

3 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อแนะน่าสถานที่ท่องเที่ยวใน เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ท่าให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ งานส่งเสริม

เปน็ผู้น่านกัทอ่งเทีย่ว เขตเทศบาล  และท่าให้เยาวชน ของผู้เข้าอบรม ด้านภาษาและอาชีพ  รวมทั้งมี การท่องเที่ยว

(มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์) ได้ฝึกภาษารวมทั้งมีรายได้เสริม รายได้เสริมระหว่างปิดภาคเรียน

ระหว่างปิดภาคเรียน

4 โครงการจดัท่าศูนย์ข้อมูล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ งานส่งเสริม

แนะน่าการทอ่งเทีย่ว สะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบั โขงเจยีม และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  ได้รับความสะดวก การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว ความพึงพอใจ ในการค้นหาข้อมูลแหล่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80 ท่องเที่ยว
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5 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ งานส่งเสริม

จุดพกันกัทอ่งเทีย่ว สะดวก โขงเจยีม และนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  ได้รับความสะดวก การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

6 โครงการจดัซ้ือพันธ์ุไม้ดอก เพื่อให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล บริเวณเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม งานส่งเสริม

ไม้ประดับตามฤดูกาล มีความสวยงาม และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

7 โครงการไหล เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ประชาชนในเขตเทศบาลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มีจ่านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งานส่งเสริม

โคมล่องโขง มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

โขงเจยีม ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

8 โครงการเทศกาล เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ประชาชนในเขตเทศบาลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มีจ่านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งานส่งเสริม

กินปลาแม่น้า่โขง มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

โขงเจยีม ความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ร้อยละ 80
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9 โครงการจัดท่าส่ือ เพื่อประชาสัมพันธ์ จดัท่าส่ือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ท่าให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ งานส่งเสริมฯ

ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ และนักท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

10 โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. อาคาร เป็นที่พักผ่อนของประชาชน โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. อาคาร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน เป็นที่พักผ่อนของประชาชน กองช่าง

บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง อาคารเนก ภายในชุมชน บริการนักท่องเที่ยว ที่ราชพัสดุ และนักท่องเที่ยว ภายในชุมชน 

ประสงค์ 1 หลัง บริเวณทีร่าชพัสดุด้านขา้ง และบริการนักท่องเที่ยว ด้านข้าง ศูนย์การศึกษานอนระบบ ความพึงพอใจ และบริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์การศึกษานอนระบบและการศึกษา และการศึกษาตามอทัยาศัย ร้อยละ 80

ตามอธัยาศัยอา่เภอโขงเจียม อ่าเภอโขงเจยีม

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมมูล เพื่อให้ภูมิทัศน์ริมมูล ประชาชนในเขตเทศบาลและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

หน้าสาธารณสุข อ.โขงเจยีม มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ โขงเจยีม ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมโขง เพื่อให้ภูมิทัศน์ริมมูล ประชาชนในเขตเทศบาลและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

หน้าบ้านพักนายอ่าเภอ มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ่าเภอ และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว

โขงเจยีม เพื่อเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ โขงเจยีม ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นศูนย์จ่าหน่ายสินค้า  โดยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชน เป็นศูนย์จ่าหน่ายสินค้า  และ กองช่าง

แปลงที่ 12  พร้อมสร้างอาคาร และ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมด 2  ไร่  1  งาน  16  ตร.ม. และนักท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยว

จ่าหน่ายสินค้าเพือ่รองรับ พร้อมทั้งกอ่สร้างอาคารรองรับ ความพึงพอใจ

นักทอ่งเทีย่ว  หมูท่ี ่1  ต.โขงเจียม นักท่องเที่ยว  จ่านวน  2  หลัง ร้อยละ 80

อ.โขงเจยีม  จ.อบุลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว  60.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนทั้ง 8 ชุมชน) 1  หลัง  และขนาดกว้าง  6.00  ม.

ยาว 30.00 ม.  1  หลัง  พืน้ที่ทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 540  ตร.ม.  อาคารพร้อม

กอ่สร้างลานคอนกรีตพื้นที่ทั้งหมด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

1,920  ตร.ม.  และกอ่สร้างหอ้งน้่า

สาธารณะ  กว้าง 3.55 ม.  ยาว 9.50 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  34.08  ตร.ม.

ตามแบบเทศบาลพร้อมปูายโครงการ
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14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลปูุตาเพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ เพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อให้ภูมิทัศน์ศาลปูตา สุริยวงค์ กองช่าง

สุริยวงค์ ให้มีความสวยงาม มีความสวยงาม ความพึงพอใจ มีความสวยงาม

ร้อยละ 80

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยก เพื่อให้ความสวยงามและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามแยก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี เพื่อให้ความสวยงามและ กองช่าง

ร้านระเบยีงน้า่ ให้การสัญจรไปมาได้สะดวก ร้านระเบียงน้่า ความพึงพอใจ ให้การสัญจรไปมาได้สะดวก

 เพื่อให้ความปลอดภัย ร้อยละ 80  เพื่อให้ความปลอดภัย

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง เพื่อให้ความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี เพื่อให้ความสวยงาม กองช่าง

ถนนแกล้วประดิษฐ์ ถนนแกล้วประดิษฐ์ ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางขึ้น เพื่อให้ภูมิทัศน์ทางขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางขึ้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อความสวยงาม กองช่าง

บนัใด พญานาค บันใด พญานาค มีความสวยงาม บันใด พญานาค และนักท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

และเป็นการจงูใจนักท่องเที่ยวให้ ความพึงพอใจ

มาเที่ยวในอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80
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18 โครงการซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระ กองช่าง

พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทศัน์ พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์ พระเกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์ ความพึงพอใจ เกยีรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณซุ้มประตูเฉลิมเกยีรติ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ ร้อยละ 80 บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกยีรติ

19 โครงการจดัท่า เพื่อความสวยงาน เป็นจดุเด่น เพื่อความสวยงาน เป็นจดุเด่น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพื่อความสวยงาม เป็นจดุเด้น กองช่าง

ตัวพญานาค และดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้าง เด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้าง ความพึงพอใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเที่ยว

แรงจงูใจให้มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม แรงจงูใจให้มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80 อ่าเภอโขงเจยีม

20 โครงการจัดชื้อ เพื่อความสวยงาม และความ- เพื่อความสวยงาม และความ- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี เพื่อความสวยงาม และความ- ส่านักปลัด

เก้าอี้ (ริมโขง) สะดวกสบาย ให้กบัประชาชน สะดวกสบาย ให้กบัประชาชน ความพึงพอใจ สะดวกสบาย ให้ประชาชน และ

และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ร้อยละ 80 ผู้ที่มาเที่ยวอ่าเภอโขงเจยีม

อ่าเภอโขงเจยีม อ่าเภอโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยและการท่องเที่ยว

5.   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

       แนวทางที่   3       ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์  -ประชาชนได้รับความรู้เกีย่วกบั เขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง

เกี่ยวกับภาษีอากรและ ภาษีต่าง ๆ ที่จะต้องช่าระให้กบั โขงเจยีม เข้าร่วม  -การจดัเกบ็ภาษีอากรมี

การจัดท่าแผนทีภ่าษีและ เทศบาล โครงการ ประสิทธิภาพ

ทะเบยีนทรัพย์สิน  -เผยแพร่กจิการต่างๆของเทศ-  -ประชาชนมีจติส่านึกมี

บาลจากรายได้ที่น่ามาจากภาษี ความรู้ ความเข้าใจในการ

ของประชาชน เสียภาษี

2 โครงการจัดท่าวารสารเทศบาล เพื่อแผยแพร่ให้ประชาชนและ จดัท่าแผ่นพับ  ,วารสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 30,000 ประชาชนมี แผยแพร่ให้ประชาชนและ ส่านักปลัด

ต่าบลบา้นด่านโขงเจียม หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง ต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ความพึงพอใจ หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง

ได้รับทราบ และหน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ

3 โครงการการวางระบบผังเมือง / เพื่อให้งานอาคาร  งานพัฒนาสภาพ งานอาคาร  งานพัฒนาสภาพ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี งานด้านการจดัวางผังเมือง กองช่าง

ผังชุมชน   และ การพัฒนาบุคลากร แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตาม แวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นไป ความพึงพอใจ ของเทศบาลมีความเรียบร้อย

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ด้าน มาตรฐานการผังเมือง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ร้อยละ 80 ชุมชนสวยงาม

การผังเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ พฒันาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส่านักปลัด

คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล เข้าร่วม สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ใช้โปรแกรมเบือ้งต้น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์ โครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านคอมพิวเตอร์และ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5 โครงการต่อเติมและปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร ต่อเติมห้องส่านักปลัดเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องท่า เพือ่ความปลอดภัยของเอกสาร ส่านักปลัด

ส่านกังานเทศบาลต่าบลบา้นด่าน หนังสือราชการ งานที่ หนังสือราชการ

โขงเจียม เหมาะสม

6 โครงการก่อสร้างทีพ่กัประชาชน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ กอ่สร้างที่พักประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนที่มาติดต่องานได้รับ ส่านักปลัด

ผู้มาติดต่องาน ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ผู้มาติดต่องาน ความพึงพอใจ ความสะดวก

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างทีป่ระดิษฐาน เพื่อความเป็นศิริมงคลของพนักงาน กอ่สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี พนักงานมีก่าลังใจในการท่างาน ส่านักปลัด

พระพทุธรูป  ส่านกังาน ในส่านักงาน ส่านักงาน ความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ร้อยละ 80

161

8 โครงการสร้างหลังคาสนาม เพื่อปูองกนัแสงแดด  และสายฝน โครงการสร้างหลังคาสนาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อปูองกนั เด็กกอ่นวัยเรียนได้มีสนาม กองการศึกษา

เด็กเล่นศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ม.1 ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมีสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 แดดและฝน เด็กเล่นที่เหมาะสมปลอดภัย

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม เด็กเล่นที่ปลอดภัย ให้กบันักเรียน

9 โครงการก่อสร้างบา้นพกั เพื่อให้พนักงานเทศบาลในสังกดั ท่าการกอ่สร้างบ้านพัก 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 เพือ่ใหพ้นักงาน พนักงานเทศบาลได้มีบ้านพัก กองช่าง

พนักงานเทศบาล ม.1 ต.โขงเจยีม ที่ไม่ได้รับสวัสดิการการเบิก พนักงานเทศบาล จ่านวน เทศบาลมี อาศัยท่าให้ได้รับความสะดวก

อ.โขงเจียม ค่าเช่าบ้าน  ให้มีที่พักอาศัยเป็น 8 ห้อง  ตามแบบเทศบาล บ้านพัก ในการปฏิบัติงานกรณีย้ายมา

การสร้างขวัญและก่าลังใจ พร้อมปูายโครงการ จากที่อืน่และหรือได้บรรจุ

คร้ังแรก โดยไม่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้าน ประหยัดค่าใช้จา่ย

และมีขวัญก่าลังใจในการ

ปฏิบัติราชการมากขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

162

10 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ โครงการกอ่สร้างอาคาร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ประสงค์ ริมแม่น้า่โขง  ม. 1 พักผ่อนหย่อนใจ เอนกประสงค์ริมแม่น้่าโขง ความพึงพอใจ

ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม ม.2  ต.โขงเจยีม  โดยท่าการ ร้อยละ 80

 กอ่สร้างอาคารโครงสร้าง

คสล. ขนาด 8X20 เมตร 

พื้นที่ใช้สอย  160 ตรม.

จ่านวน 1 หลัง ตามแบบ

เทศบาล  พร้อมปูายโครงการ

11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ โครงการกอ่สร้างอาคาร 600,000 600,000    600,000    600,000    600,000    ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่ในการ กองช่าง

ประสงค์   (วัดบบุผาวัน)    ม. 2 ในการจดังานพิธีต่างๆ เอนกประสงค์ริมแม่น้่าโขง ความพึงพอใจ จดังานพิธี    อย่างเพียงพอ

 ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม  ม.2  ต.โขงเจยีม  โดยท่าการ ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) จ่านวน 1 หลัง ตามแบบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาล  พร้อมปูายโครงการ
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12 โครงการก่อสร้างศาลากลางบา้น เพื่อให้ประชาชนได้มีจดุศูนย์รวม กอ่สร้างศาลากลางบ้านบริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีจดุศูนย์รวม กองช่าง

ประจ่าชุมชน ในการประชุม และท่ากจิกรรม หนองน้่าสาธารณะชุมชน ความพึงพอใจ ในการประชุม และท่ากจิกรรม

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ต่างๆ บ้านน้อยพัฒนา กว้าง ร้อยละ 80 ต่างๆ

12x20 เมตร สูง 4 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างห้องน้่า เพื่อให้ประชาชนได้มีห้องน้่าใช้ กอ่สร้างห้องน้่าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีห้องน้่าที่สะอาด กองช่าง

สาธารณะในศาลปูตุาสุริยวงค์ ที่ถูกสุขอนามัย คสล. ขนาดกว้าง 2.50X8.00 ความพึงพอใจ ถูกสุขลักษณะ

ม.2  ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม เมตร กอ่สร้างตามรูปแบบ ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบา้นทุง่) และรายการที่เทศบาลก่าหนด

14 โครงการเพิม่จุดบริการเสียง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล โครงการเพิ่มจดุบริการเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ส่านักปลัด

ตามสาย ภายในบริเวณชุมชน ส่ือสารได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตามสาย ภายในบริเวณชุมชน ความพึงพอใจ ส่ือสารได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

ทัง้ 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

15 โครงการจัดท่าปาูยชื่อและ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ จดัท่าปูายชื่อและบ้านเลขที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก ส่านักปลัด

บา้นเลขที ่  ทัง้  8  ชุมชน และเป็นระเบียบสวยงาม ทั้ง 8  ชุมชนภายในเขตเทศบาล ความพึงพอใจ ในการติดต่อ

ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 และเป็นระเบียบสวยงาม
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16 โครงการสร้างระบบก่าจัด เพื่อปูองกนัมลพิษจาก กอ่สร้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี  -  ลดปัญหามลพิษจาก กองช่าง

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย   1.  บ่อฝังกลบ ความพึงพอใจ ขยะมูลฝอย

  2.  บ่อบ่าบัดน้่าเสีย ร้อยละ 80  -  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

  3.  ถนนภายในโครงการ

17 โครงการเปล่ียนแปลงเลขทีบ่า้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เปล่ียนแปลงเลขที่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ประชาชนและเจา้หน้าที่ได้รับ ส่านักปลัด

ในเขตเทศบาล ประสานงานและช่วยให้ดูเป็น ในเขตเทศบาล เข้าร่วม ความสะดวกในการติดต่อประสาน

ระเบียบสวยงาม โครงการ งาน

18 โครงการ ต่อ พรบ.ท่าประกันภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ ต่อ พรบ.ท่าประกนัภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อความ เกดิความมั่นใจ และความปลอดภัย ส่านักปลัด

รถจักรยายนต์ รถดับเพลิงและ และลดความเสียหายที่เกดิขึ้น รถจกัรยายนต์ รถดับเพลิงและ ปลอดภัย ของผู้ใช้รถ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

รถทกุคันของส่วนราชการ ใน รถทุกคันของส่วนราชการ ใน ของผู้ใช้รถ

ส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ส่านักงานเทศบาลต่าบลบา้นด่าน

19 โครงการกอ่สร้างเพิงร้านค้า  ที่ราช เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างเพิงร้านค้า  1  หลัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

พสัดุแปลงที ่14 เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ร้อยละ 80
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20 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า  เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคารร้านค้า  1  หลัง 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

ข้างหอ้งน้า่ตลาดสด เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น  (3x5)จ่านวน  10  คูหา ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

21 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า  เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคารร้านค้า  1  หลัง 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

ตรงข้ามแพอารยาและแพชลดา เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น  (3x5)จ่านวน  10  คูหา ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

22 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้าง  ขนาด  20 x 35 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

เทศบาลต่าบลบา้นด่าน เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีการออกก่าลังกาย

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

23 โครงการปรับปรุงศาลสองนางพี่ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง ปรับปรุงเป็นโครงสร้างคสล. 531,000 531,000 531,000 531,000 531,000 ประชาชนมี เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรม กองช่าง

นอ้ง  หมู่ที ่1 ต.โขงเจียม คนในท้องถิ่น พร้อมปรับทัศนีย์ภาพทางเข้า ความพึงพอใจ คนในท้องถิ่น

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ และรอบ ๆศาล ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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24 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพนัธ์ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคาร คสล.จ่านวน 1 หลัง 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

สัตว์น้า่จืด เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีกจิกรรม

หมู่ที ่1 ต.โขงเจียม ร้อยละ 80

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ

(เสนอโดยชุมชนนอ้ยพฒันา)

25 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหนา้ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างถนน ขนาด กว้าง 4.00 ม. 211,660 211,660 211,660 211,660 211,660 ประชาชนมี มีสนามกฬีาที่มีมาตรฐานใช้ใน กองช่าง

นรข.พร้อม ถนน คสล.รอบสนาม เสริมสุขภาพประชาชน หนาเฉล่ีย  0.15  ม. ยาว 106  ม. ความพึงพอใจ การแข่งขันกฬีา

หมู่ที ่ 2    ต.โขงเจียม ลาน  คสล.รอบพื้นที่สนาม 348,441 348,441 348,441 348,441 348,441 ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ ไม่น้อยกว่า  698 ตรม. 560,101 560,101 560,101 560,101 560,101

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้แหลมทอง)
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26 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบา้น เพื่อปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหา- กอ่สร้างบ้าน หรือซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่านึก กองช่าง

ทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน กษัตริย์ฯ บ้านท้องถิ่นไทย ความพึงพอใจ ในความส่าคัญของสถาบันพระ

84  พรรษา เพื่อตอบสนองต่อภารกจิของ เทิดไท้องค์ราชันฯ ร้อยละ 80 มหากษัตริย์

กระทรวงมหาดไทยฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อกอ่สร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย และประชาชนร่วมถวายความจงรัก

ให้กบัประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้ยากไร้ หรือยากจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนิน

งานตามบทบาท อ่านาจหน้าที่ใน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

27 โครงการปรับปรุง เพื่อให้อาคารมึความปลอดภัย โครงการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องเรียน เพื่อให้อาคารมึวามปลอดภัย กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ต่อเด็กกอ่นวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่มีคุณภาพดี ต่อเด็กกอ่นวัยเรียน

ต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม
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28 โครงการกอ่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีโรงเรือนเพาะ กอ่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีมาตรฐาน กองช่าง

นางฟาู ขนาด 4 X6  เมตร เห็ดพื้นฐานของชุมชน นางฟูา ขนาด 4 X6  เมตร ความพึงพอใจ เพื่อความมัน่คงของโครงการ

ร้อยละ 80

29 โครงการปรับปรับปรุงห้องน้่าศูนย์ เพื่อให้เกดิความปลอดภัยต่อเด็ก ปรับปรุงห้องน้่าศูนย์พัฒนา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีห้องน้่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ่านวน กองช่าง

พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ที่เพียงพอ ห้องน้่าเพียงพอกบัความต้อง

การและปลอดภัยต่อเด็ก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

30 โครงการปรับปรงโรงอาหาร เพื่อให้เกดิความปลอดภัยต่อเด็ก ปรับปรุงโรงอาหารห้องน้่าศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ่านวน กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่มีคุณภาพ เพียงพอกบัความต้อง

การและปลอดภัยต่อเด็ก

31 โครงการจดัท่าที่รับรองผู้ปกครอง เพื่อเป็นที่พักให้ผู้ปกครองขณะ จดัท่าที่รับรองผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสถานที่ ผู้ปกครองมีที่พักขณะรอรับเด็ก กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล มารอรับเด็กกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รองรับผู้

ปกครอง
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32 โครงการปรับปรุงส่านกังาน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ โครงการปรับปรุงส่านักงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีห้องท่างาน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ กองช่าง

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ที่เหมาะสม ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ

โดยการทาสี ซ่อมแชมโครงสร้าง

อาคารโดยรวม ซ่อมแซมจดัซ้ือ

ต้นไม้ และอืน่

ตามรูปแบบเทศบาลและ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

รายการที่เทศบาลก่าหนด

33 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สิน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ของประชาชนภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล จ่านวน 20 ตัว ความพึงพอใจ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธานี

(ชุมชนตลาดสด)
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34 โครงการก่อสร้างบอ่บ่าบดัน้า่เสีย เพื่อบ่าบัดน้่าเสียภายในเขตเทศบาล โครงการกอ่สร้างบอ่บ่าบดัน้่าเสีย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพื่อบ่าบัดน้่าเสีย สาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล จ่านวน 5 แหง่ ความพึงพอใจ ภายในเขตเทศบาล

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธาน ี(ชุมชนปากมูล)

35 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อรองรับขยะที่มีปริมาณ โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อรองรับขยะที่มีปริมาณ สาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม เพิ่มมากขึ้น เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ความพึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธานี

(ชุมชนปากมูล)

36 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่น โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีอาคาร เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่น การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล วัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่เหมาะสม วัยเรียน

จ่านวน 1 หลัง ปลอดภัย

ส่าหรับเด็ก
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37 จัดซ้ือเตาเผาขยะ เพื่อก่าจดัขยะที่มีปริมาณ เพือ่จัดซ้ือเตาเผาขยะ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เพื่อก่าจดัขยะที่มีปริมาณ กองสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล เพิ่มมากขึ้น เผาได้ 15 ตัน ความพึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

38 จัดซ้ือเตาเผาศพ  เพื่อจดังานฌาปณกจิ ภายใน จดัซ้ือเตาเผาศพไฟฟูา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี  เพื่อจดังานฌาปณกจิ ภายใน กองสาธารณสุข

เขตเทศบาล ปลอดมลพิษ ความพึงพอใจ เขตเทศบาล

ร้อยละ 80

39 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จา้งเหมาบุคคล 4,188,000 4,188,000 4,188,000 4,188,000 4,188,000 ร้อยละผู้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/

บคุคลธรรมดา เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี ธรรมดาในส่านักงานเทศบาล เข้าร่วม ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองคลัง/กองสาธาฯ

(ตามโครงการที่เทศบาลก่าหนด) ประสิทธิภาพ ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม โครงการ กองสวัสดิการ

กองการศึกษา

กองช่าง

172



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์  -ประชาชนได้รับความรู้เกีย่วกบั เขตเทศบาลต่าบลบ้านด่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้  -เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง

เกี่ยวกับภาษีอากรและ ภาษีต่าง ๆ ที่จะต้องช่าระให้กบั โขงเจยีม เข้าร่วม  -การจดัเกบ็ภาษีอากรมี

การจัดท่าแผนทีภ่าษีและ เทศบาล โครงการ ประสิทธิภาพ

ทะเบยีนทรัพย์สิน  -เผยแพร่กจิการต่างๆของเทศ-  -ประชาชนมีจติส่านึกมี

บาลจากรายได้ที่น่ามาจากภาษี ความรู้ ความเข้าใจในการ

ของประชาชน เสียภาษี

2 โครงการจัดท่าวารสารเทศบาล เพื่อแผยแพร่ให้ประชาชนและ จดัท่าแผ่นพับ  ,วารสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 30,000 ประชาชนมี แผยแพร่ให้ประชาชนและ ส่านักปลัด

ต่าบลบา้นด่านโขงเจียม หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง ต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ความพึงพอใจ หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง

ได้รับทราบ และหน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ

3 โครงการการวางระบบผังเมือง / เพื่อให้งานอาคาร  งานพัฒนาสภาพ งานอาคาร  งานพัฒนาสภาพ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี งานด้านการจดัวางผังเมือง กองช่าง

ผังชุมชน   และ การพัฒนาบุคลากร แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตาม แวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นไป ความพึงพอใจ ของเทศบาลมีความเรียบร้อย

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ด้าน มาตรฐานการผังเมือง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ร้อยละ 80 ชุมชนสวยงาม

การผังเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้ พฒันาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส่านักปลัด

คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล เข้าร่วม สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ใช้โปรแกรมเบือ้งต้น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์ โครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านคอมพิวเตอร์และ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5 โครงการต่อเติมและปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร ต่อเติมห้องส่านักปลัดเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องท่า เพือ่ความปลอดภัยของเอกสาร ส่านักปลัด

ส่านกังานเทศบาลต่าบลบา้นด่าน หนังสือราชการ งานที่ หนังสือราชการ

โขงเจียม เหมาะสม

6 โครงการก่อสร้างทีพ่กัประชาชน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ กอ่สร้างที่พักประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนที่มาติดต่องานได้รับ ส่านักปลัด

ผู้มาติดต่องาน ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ผู้มาติดต่องาน ความพึงพอใจ ความสะดวก

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างทีป่ระดิษฐาน เพื่อความเป็นศิริมงคลของพนักงาน กอ่สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี พนักงานมีก่าลังใจในการท่างาน ส่านักปลัด

พระพทุธรูป  ส่านกังาน ในส่านักงาน ส่านักงาน ความพึงพอใจ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ร้อยละ 80
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8 โครงการสร้างหลังคาสนาม เพื่อปูองกนัแสงแดด  และสายฝน โครงการสร้างหลังคาสนาม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เพื่อปูองกนั เด็กกอ่นวัยเรียนได้มีสนาม กองการศึกษา

เด็กเล่นศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ม.1 ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมีสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 แดดและฝน เด็กเล่นที่เหมาะสมปลอดภัย

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม เด็กเล่นที่ปลอดภัย ให้กบันักเรียน

9 โครงการก่อสร้างบา้นพกั เพื่อให้พนักงานเทศบาลในสังกดั ท่าการกอ่สร้างบ้านพัก 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 เพือ่ใหพ้นักงาน พนักงานเทศบาลได้มีบ้านพัก กองช่าง

พนักงานเทศบาล ม.1 ต.โขงเจยีม ที่ไม่ได้รับสวัสดิการการเบิก พนักงานเทศบาล จ่านวน เทศบาลมี อาศัยท่าให้ได้รับความสะดวก

อ.โขงเจียม ค่าเช่าบ้าน  ให้มีที่พักอาศัยเป็น 8 ห้อง  ตามแบบเทศบาล บ้านพัก ในการปฏิบัติงานกรณีย้ายมา

การสร้างขวัญและก่าลังใจ พร้อมปูายโครงการ จากที่อืน่และหรือได้บรรจุ

คร้ังแรก โดยไม่มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้าน ประหยัดค่าใช้จา่ย

และมีขวัญก่าลังใจในการ

ปฏิบัติราชการมากขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา
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10 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ โครงการกอ่สร้างอาคาร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ประสงค์ ริมแม่น้า่โขง  ม. 1 พักผ่อนหย่อนใจ เอนกประสงค์ริมแม่น้่าโขง ความพึงพอใจ

ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม ม.2  ต.โขงเจยีม  โดยท่าการ ร้อยละ 80

 กอ่สร้างอาคารโครงสร้าง

คสล. ขนาด 8X20 เมตร 

พื้นที่ใช้สอย  160 ตรม.

จ่านวน 1 หลัง ตามแบบ

เทศบาล  พร้อมปูายโครงการ

11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ โครงการกอ่สร้างอาคาร 600,000 600,000    600,000    600,000    600,000    ประชาชนมี ประชาชนได้มีสถานที่ในการ กองช่าง

ประสงค์   (วัดบบุผาวัน)    ม. 2 ในการจดังานพิธีต่างๆ เอนกประสงค์ริมแม่น้่าโขง ความพึงพอใจ จดังานพิธี    อย่างเพียงพอ

 ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม  ม.2  ต.โขงเจยีม  โดยท่าการ ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้แหลมทอง) จ่านวน 1 หลัง ตามแบบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาล  พร้อมปูายโครงการ
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12 โครงการก่อสร้างศาลากลางบา้น เพื่อให้ประชาชนได้มีจดุศูนย์รวม กอ่สร้างศาลากลางบ้านบริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนได้มีจดุศูนย์รวม กองช่าง

ประจ่าชุมชน ในการประชุม และท่ากจิกรรม หนองน้่าสาธารณะชุมชน ความพึงพอใจ ในการประชุม และท่ากจิกรรม

(เสนอโดยชุมชนบ้านน้อยพัฒนา) ต่างๆ บ้านน้อยพัฒนา กว้าง ร้อยละ 80 ต่างๆ

12x20 เมตร สูง 4 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างห้องน้่า เพื่อให้ประชาชนได้มีห้องน้่าใช้ กอ่สร้างห้องน้่าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีห้องน้่าที่สะอาด กองช่าง

สาธารณะในศาลปูตุาสุริยวงค์ ที่ถูกสุขอนามัย คสล. ขนาดกว้าง 2.50X8.00 ความพึงพอใจ ถูกสุขลักษณะ

ม.2  ต.โขงเจียม  อ.โขงเจียม เมตร กอ่สร้างตามรูปแบบ ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนบา้นทุง่) และรายการที่เทศบาลก่าหนด

14 โครงการเพิม่จุดบริการเสียง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล โครงการเพิ่มจดุบริการเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ส่านักปลัด

ตามสาย ภายในบริเวณชุมชน ส่ือสารได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตามสาย ภายในบริเวณชุมชน ความพึงพอใจ ส่ือสารได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

ทัง้ 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน  ในเขตเทศบาล ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

15 โครงการจัดท่าปาูยชื่อและ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ จดัท่าปูายชื่อและบ้านเลขที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก ส่านักปลัด

บา้นเลขที ่  ทัง้  8  ชุมชน และเป็นระเบียบสวยงาม ทั้ง 8  ชุมชนภายในเขตเทศบาล ความพึงพอใจ ในการติดต่อ

ภายในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 และเป็นระเบียบสวยงาม
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16 โครงการสร้างระบบก่าจัด เพื่อปูองกนัมลพิษจาก กอ่สร้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี  -  ลดปัญหามลพิษจาก กองช่าง

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย   1.  บ่อฝังกลบ ความพึงพอใจ ขยะมูลฝอย

  2.  บ่อบ่าบัดน้่าเสีย ร้อยละ 80  -  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

  3.  ถนนภายในโครงการ

17 โครงการเปล่ียนแปลงเลขทีบ่า้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เปล่ียนแปลงเลขที่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ประชาชนและเจา้หน้าที่ได้รับ ส่านักปลัด

ในเขตเทศบาล ประสานงานและช่วยให้ดูเป็น ในเขตเทศบาล เข้าร่วม ความสะดวกในการติดต่อประสาน

ระเบียบสวยงาม โครงการ งาน

18 โครงการ ต่อ พรบ.ท่าประกันภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ ต่อ พรบ.ท่าประกนัภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อความ เกดิความมั่นใจ และความปลอดภัย ส่านักปลัด

รถจักรยายนต์ รถดับเพลิงและ และลดความเสียหายที่เกดิขึ้น รถจกัรยายนต์ รถดับเพลิงและ ปลอดภัย ของผู้ใช้รถ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

รถทกุคันของส่วนราชการ ใน รถทุกคันของส่วนราชการ ใน ของผู้ใช้รถ

ส่านักงานเทศบาลต่าบลบ้านด่าน ส่านักงานเทศบาลต่าบลบา้นด่าน

19 โครงการกอ่สร้างเพิงร้านค้า  ที่ราช เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างเพิงร้านค้า  1  หลัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

พสัดุแปลงที ่14 เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ร้อยละ 80
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20 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า  เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคารร้านค้า  1  หลัง 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

ข้างหอ้งน้า่ตลาดสด เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น  (3x5)จ่านวน  10  คูหา ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

21 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้า  เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคารร้านค้า  1  หลัง 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

ตรงข้ามแพอารยาและแพชลดา เสริมอาชีพคนในท้องถิ่น  (3x5)จ่านวน  10  คูหา ความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ร้อยละ 80

22 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลาง เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้าง  ขนาด  20 x 35 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

เทศบาลต่าบลบา้นด่าน เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีการออกก่าลังกาย

(เสนอโดยชุมชนบา้นนอ้ยพฒันา) ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

23 โครงการปรับปรุงศาลสองนางพี่ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง ปรับปรุงเป็นโครงสร้างคสล. 531,000 531,000 531,000 531,000 531,000 ประชาชนมี เพือ่ใช้ในการประกอบกจิกรรม กองช่าง

นอ้ง  หมู่ที ่1 ต.โขงเจียม คนในท้องถิ่น พร้อมปรับทัศนีย์ภาพทางเข้า ความพึงพอใจ คนในท้องถิ่น

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ และรอบ ๆศาล ร้อยละ 80

(เสนอโดยชุมชนปากมูล) ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ
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24 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพนัธ์ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างอาคาร คสล.จ่านวน 1 หลัง 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ กองช่าง

สัตว์น้า่จืด เสริมสุขภาพประชาชน ตามแบบเทศบาลพร้อมปาูยโครงการ ความพึงพอใจ มีกจิกรรม

หมู่ที ่1 ต.โขงเจียม ร้อยละ 80

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ

(เสนอโดยชุมชนนอ้ยพฒันา)

25 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหนา้ เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมส่ง กอ่สร้างถนน ขนาด กว้าง 4.00 ม. 211,660 211,660 211,660 211,660 211,660 ประชาชนมี มีสนามกฬีาที่มีมาตรฐานใช้ใน กองช่าง

นรข.พร้อม ถนน คสล.รอบสนาม เสริมสุขภาพประชาชน หนาเฉล่ีย  0.15  ม. ยาว 106  ม. ความพึงพอใจ การแข่งขันกฬีา

หมู่ที ่ 2    ต.โขงเจียม ลาน  คสล.รอบพื้นที่สนาม 348,441 348,441 348,441 348,441 348,441 ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

อ.โขงเจียม  จ.อุบลฯ ไม่น้อยกว่า  698 ตรม. 560,101 560,101 560,101 560,101 560,101

(เสนอโดยชุมชนบ้านใต้แหลมทอง)
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26 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบา้น เพื่อปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหา- กอ่สร้างบ้าน หรือซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่านึก กองช่าง

ทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งค์ราชัน กษัตริย์ฯ บ้านท้องถิ่นไทย ความพึงพอใจ ในความส่าคัญของสถาบันพระ

84  พรรษา เพื่อตอบสนองต่อภารกจิของ เทิดไท้องค์ราชันฯ ร้อยละ 80 มหากษัตริย์

กระทรวงมหาดไทยฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อกอ่สร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย และประชาชนร่วมถวายความจงรัก

ให้กบัประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้ยากไร้ หรือยากจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนิน

งานตามบทบาท อ่านาจหน้าที่ใน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

27 โครงการปรับปรุง เพื่อให้อาคารมึความปลอดภัย โครงการปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องเรียน เพื่อให้อาคารมึวามปลอดภัย กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ต่อเด็กกอ่นวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่มีคุณภาพดี ต่อเด็กกอ่นวัยเรียน

ต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม
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28 โครงการกอ่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีโรงเรือนเพาะ กอ่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี มีโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีมาตรฐาน กองช่าง

นางฟาู ขนาด 4 X6  เมตร เห็ดพื้นฐานของชุมชน นางฟูา ขนาด 4 X6  เมตร ความพึงพอใจ เพื่อความมัน่คงของโครงการ

ร้อยละ 80

29 โครงการปรับปรับปรุงห้องน้่าศูนย์ เพื่อให้เกดิความปลอดภัยต่อเด็ก ปรับปรุงห้องน้่าศูนย์พัฒนา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีห้องน้่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ่านวน กองช่าง

พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ที่เพียงพอ ห้องน้่าเพียงพอกบัความต้อง

การและปลอดภัยต่อเด็ก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

30 โครงการปรับปรงโรงอาหาร เพื่อให้เกดิความปลอดภัยต่อเด็ก ปรับปรุงโรงอาหารห้องน้่าศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ่านวน กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่มีคุณภาพ เพียงพอกบัความต้อง

การและปลอดภัยต่อเด็ก

31 โครงการจดัท่าที่รับรองผู้ปกครอง เพื่อเป็นที่พักให้ผู้ปกครองขณะ จดัท่าที่รับรองผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสถานที่ ผู้ปกครองมีที่พักขณะรอรับเด็ก กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล มารอรับเด็กกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รองรับผู้

ปกครอง
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32 โครงการปรับปรุงส่านกังาน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ โครงการปรับปรุงส่านักงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีห้องท่างาน เพื่ออ่านวยความสะดวกให้แก่ กองช่าง

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ที่เหมาะสม ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ

โดยการทาสี ซ่อมแชมโครงสร้าง

อาคารโดยรวม ซ่อมแซมจดัซ้ือ

ต้นไม้ และอืน่

ตามรูปแบบเทศบาลและ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

รายการที่เทศบาลก่าหนด

33 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี เพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สิน กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ของประชาชนภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล จ่านวน 20 ตัว ความพึงพอใจ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธานี

(ชุมชนตลาดสด)
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34 โครงการก่อสร้างบอ่บ่าบดัน้า่เสีย เพื่อบ่าบัดน้่าเสียภายในเขตเทศบาล โครงการกอ่สร้างบอ่บ่าบดัน้่าเสีย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี เพื่อบ่าบัดน้่าเสีย สาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล จ่านวน 5 แหง่ ความพึงพอใจ ภายในเขตเทศบาล

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธาน ี(ชุมชนปากมูล)

35 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อรองรับขยะที่มีปริมาณ โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี เพื่อรองรับขยะที่มีปริมาณ สาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจียม เพิ่มมากขึ้น เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ความพึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม ร้อยละ 80

จ.อุบลราชธานี

(ชุมชนปากมูล)

36 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่น โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีอาคาร เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่น การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล วัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่เหมาะสม วัยเรียน

จ่านวน 1 หลัง ปลอดภัย

ส่าหรับเด็ก
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37 จัดซ้ือเตาเผาขยะ เพื่อก่าจดัขยะที่มีปริมาณ เพือ่จัดซ้ือเตาเผาขยะ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี เพื่อก่าจดัขยะที่มีปริมาณ กองสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล เพิ่มมากขึ้น เผาได้ 15 ตัน ความพึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 80



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.     ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

        แนวทางที่   1       พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

38 จัดซ้ือเตาเผาศพ  เพื่อจดังานฌาปณกจิ ภายใน จดัซ้ือเตาเผาศพไฟฟูา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี  เพื่อจดังานฌาปณกจิ ภายใน กองสาธารณสุข

เขตเทศบาล ปลอดมลพิษ ความพึงพอใจ เขตเทศบาล

ร้อยละ 80

39 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จา้งเหมาบุคคล 4,188,000 4,188,000 4,188,000 4,188,000 4,188,000 ร้อยละผู้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/

บคุคลธรรมดา เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี ธรรมดาในส่านักงานเทศบาล เข้าร่วม ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองคลัง/กองสาธาฯ

(ตามโครงการที่เทศบาลก่าหนด) ประสิทธิภาพ ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม โครงการ กองสวัสดิการ

กองการศึกษา

กองช่าง

172



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก ส่านักปลัด/

งานบา้นงานครัว  - ชุดกาแฟ  ที่เพียงพอ มาเยือน, การประชุม/ อบรม กองคลัง/กองสาธาฯ

 - กาน้่าร้อน ต่อการปฏิบติังาน สัมมนาและ-ภารกจิด้านต่างๆ กองสวัสดิการ

 -โต๊ะชนิดล้อเล่ือน ที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษา

 - จาน, ช้อน , ถาด  ฯลฯ กองช่าง

2 โครงการค่าวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันดีเซล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ ส่านักปลัด

เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน น้่ามันกา๊ด น้่ามันเบนซิน จาระบี ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป น้่ามันเคร่ือง  น้่ามันเบรค ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ  -รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ไปได้ตามกระบวนการ

ทะเบยีนกค.5683 อบุลฯ ,กฉ 8616 อบุลฯ

1,000,000 บาท รถบริการ 1669

 - รถยนต์บรรทุกน้่า  หมายเลข

ทะเบียน 81-8119  อบุลฯ  เป็นเงิน

150,000 บาท รถบริการ 1669  50,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

 - รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบยีน

น  6520  อบุลฯเปน็เงิน100,000 บาท

 - รถยนต์กระเช้า  หมายเลขทะเบยีน

82-1048 อบุลฯ  เปน็เงิน100,000 บาท

 - รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัง่

 เป็นเงิน   500,000  บาท

 - เล่ือยโซ่ยนต์ เปน็เงิน 50,000  บาท

 -เคร่ืองสูบน้่าหาบหาม  50,000  บาท

 - เคร่ืองเรือหางยาว  50,000  บาท

 - เคร่ืองตัดหญ้า  50,000  บาท

รถบรรทุกน้่าคันสีเหลือง 

100000  บาท



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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3 โครงการจดัซ้ือ,ซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จดัซ้ือวัสดุ / อปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่านักปลัด/

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และซ่อมแซมในกรณีใช้งานไม่ได้ ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่มีประสิทธิภาพ กองคลัง /

ต่อการปฏิบติังาน มากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/

กองสวัสดิสังคม/

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

4 โครงการจดัซ้ือวัสดุดับเพลิง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์  ดับเพลิง  เติมน้่ายา 150,000    150,000    150,000   150,000  150,000   มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ถังดับเพลิง , สายส่งน้่าดับเพลิง,ข้อต่อ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หัวฉีด ฯลฯ ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

5 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ งานปูองกนั

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน รถจกัรยานยนต์ ขนาดตรวจการณ์ ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ และบรรเทา

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ดับเพลิง ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน สาธารณภัย

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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6 โครงการจดัซ้ือวัสดุส่ือสาร เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุส่ือสาร  แบตเตอรร่ี 20,000      20,000      20,000     20,000    20,000    มีครุภัณฑ์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ งานปูองกนั

แบตเตอรร่ี,ซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซ่อมบ่ารุงอปุกรณ์  ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

7 โครงการซ่อมบ่ารุง เติมน้่ายา เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ ซ่อมบ่ารุง เติมน้่ายาท่าความสะอาด 15,000      15,000      15,000     15,000    15,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ งานปูองกนั ฯ

ท่าความสะอาด พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง เคร่ืองปรับอากาศ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

เคร่ืองปรับอากาศ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

8 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองหมายจราจร 50,000      50,000      50,000     50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั ฯ

เคร่ืองหมายจราจร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กรวย  ปูาย  แผงกัน้ ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

9 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย
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10 จัดซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์  ดับเพลิง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ  ขีดความ ชุดดับเพลิงครบชุด   และ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีวัสดุ ประชาชนได้รับการปูองกนั งานปูองกนั

สายยางดับเพลิง สามารถในการปูองกนัและ สายสูบดับเพลิง ที่เพียงพอ และบรรเทาสาธารณภัย  ได้ และบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบติังาน อย่างรวดเร็ว สาธารณภัย

11 โครงการ คชจ.ในการ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ โครงการ คชจ.ในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพื่อเพิ่มการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองคลัง

เดินสายเชื่อมต่อภายใน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง เดินสายเชื่อมต่อภายใน ปฏิบัติงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี งานพัสดุ

ระบบ  LAND มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ระบบ  LAND ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

12 จดัซ้ืออปุกรณ์ส่ือการเรียน เสริมสร้างทกัษะความรู้ การพฒันา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ เพื่อให้พัฒนาการของเด็ก กองการศึกษา

การสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางด้านความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ บ้านด่าน ที่เพียงพอ เจริญเติบโตเฉลียวฉลาด

13 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้่า เพือ่ใหก้ารปฏิบติัหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้่าขาดใหญ่ 25,000      25,000      25,000     25,000    ต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

ขนาดใหญ่ พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- พนักงานเทศบาลตลอดจน ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย พนักงานจา้งในส่านักงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ
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14 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000      80,000      80,000     80,000    80,000    มีวัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

งานบา้นงานครัว พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย ต่อการปฏิบติังาน พนักงานจา้งในส่านักงาน

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ

15 โครงการจดัซ้ือชุดครุยรับ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือชุดครุยรับปริญญา 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    เพื่อจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

ปริญญาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ศูนย์ฯเด็กเล็ก ชุดครุยรับ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย ปริญญา พนักงานจา้งในส่านักงาน

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

16 โครงการจดัซ้ือผ้าม่านมู่ล่ี เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ เพื่อจดัซ้ือผ้าม่านมูล่ี่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆมี กองการศึกษา

ประดับอาคารส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ที่เพียงพอ ความคล่องตัว

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน
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17 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์รักษา เพื่อให้มีอปุกรณ์รักษา จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ มีวัสดุอปุกรณ์ในการรักษา กองสาธารณสุข

ความสะอาด ความสะอาดอย่างเพียงพอ รักษาความสะอาด ที่เพียงพอ ความสะอาดอย่างเพียงพอ และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบติังาน เพื่อลดปัญหามลพิษ

18 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพือ่ใหม้ีถังขยะเพยีงพอต่อความ จดัหาถังขยะหรือสร้างถังรองรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ  - บ้านเมืองสะอาดเป็น กองสาธารณสุข

ตามแหล่งชุมชนในเขต ต้องการ เพิ่มเติม  ติดต้ังตามชุมชนหรือที่ ที่เพียงพอ ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาล จ่านวน 100 ใบ ต่อการปฏิบติังาน

19 โครงการจดัซ้ือที่ดินในการ เพื่อให้มีระบบก่าจดัขยะ จดัซ้ือที่ดินส่าหรับทิ้งขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จดัซ้ือที่ดิน มีที่ดินส่าหรับก่าจดัขยะ กองสาธารณสุข

กา่จัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มูลฝอย  จ่านวน  20  ไร่ ส่าหรับทิ้งขยะ อย่างเพียงพอ และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

20 โครงการจัดซ้ือน้่ายาเคมีฉีดพน่ เพื่อฉีดพ่นสารเคมีก่าจดั จดัซ้ือน้่ายาเคมี  และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ พื้นที่ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ยุงลาย ยุงลายภายในเขตเทศบาล ทรายอะเบท ที่เพียงพอ ปลอดภัยจากยุงลาย และส่ิงแวดล้อม
ต่อการปฏิบติังาน
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21 โครงการจดัซ้ือเส้ือกนัฝน เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ จดัซ้ือเส้ือกนัฝน  รองเท้า ถุงมือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุข

รองเท้า ถุงมือ  หมวก ฯลฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง   หมวก ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

22 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ กองสาธารณสุข

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน หล่อล่ืน  รถขยะ ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ และส่ิงแวดล้อม

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป เคร่ืองตัดหญ้า , เคร่ืองพ่นหมอกควัน ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  10,000 10,000 10,000 10000 10,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

งานบา้นงานครัว ที่เพียงพอ มาเยือน, การประชุม/ อบรม และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบติังาน สัมมนาและ-ภารกจิด้านต่างๆ
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24 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองสาธารณสุข

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

25 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุวิทยาสาสตร์  หรือเคร่ืองมือ 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ หรือเคร่ืองมือ กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ทางการแพทย์  น้่ายาต่างๆ ที่เพียงพอ ของพนักงานมี และส่ิงแวดล้อม

ทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

26 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่บริการประชาชนที่มาติดต่อ จดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้่าหนัก   พร้อมเคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การท่างานด้านการ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ส่านกังาน ราชการ  และเพื่อใหก้ารปฏิบติังาน วัดส่วนสูง ที่เพียงพอ บริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพ

27 โครงการค่าซ่อมบ่ารุง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการค่าซ่อมบ่ารุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บ่ารุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองช่าง

รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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28 โครงการจัดซ้ือถุงมือ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการจดัซ้ือถุงมือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

กันไฟ  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กนัไฟ  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

28 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ กองช่าง

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน จ่านวน  800  ลิตร/ ปี ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ต่อการปฏิบติังาน พฒันาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

30 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพื่อจดัซ้ือ  จอบเล็ก, คาดมือเสือ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

งานสวน เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี กรรไกรแต่งกิง่ไม้,เล่ือยแต่งกิง่ไม้ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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31 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ส่ารวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพื่อจดัซ้ืออปุกรณ์ส่ารวจด้วยระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอปุกรณ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

ด้วยระบบอเิล็คทรอนิกส์ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี อเิล็คทรอนิกส์ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

32 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีครุภัณฑ์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองช่าง

แบบรถเข็น  มีถุงเกบ็หญ้า เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี มีถุงเกบ็หญ้า  จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

33 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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34 ค่าน้า่มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและให้ ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองช่าง

ส่าหรับรถจักรยานยนต์ การติดต่อประสานงานกบัหน่วย รถจกัรยานยนต์  จ่านวน 1 คัน ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน

งานราชการเป็นไปด้วยความ ต่อการปฏิบติังาน กบัหน่วยงานราชการเป็นไป

รวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยความรวดเร็วและมีประ

สิทธิภาพ

35 โครงการ คชจ.ในการจดัท่า เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการ คชจ.ในการจดัท่าปรับปรุง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ส่านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ปรับปรุงและดูแลเว็บไซค์ พนักงานเทศบาลและพนักงาน และดูแลเว็บไซค์ เทศบาล ของพนักงานและพนักงานจา้ง

จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

36 โครงการ คชจ.ในการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการ คชจ.ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่ารุงและ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ส่านักปลัด

ซ่อมแซมเต็นท์ พนักงานเทศบาลและพนักงาน ซ่อมแซมเต๊นท์ รักษา ของพนักงานและพนักงานจา้ง

จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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37 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ โครงการติดต้ังแสงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้ เพื่อประชาชนได้รับทราบข่าว กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ภายในชุมชน พร้อมอปุกรณ์ครบถ้วน รับข่าว ได้ทันสถานการณ์

เช่นฮอร์น เคร่ืองขยายเสียง เคร่ือง ประชาสัมพันธ์

เล่นซีดี ฯลฯ จดัซ้ือตามรูปแบบและ

หลักเกณฑ์ตามที่ ทต.บา้นด่านโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ก่าหนด

38 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย ส่านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ ในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ ของประชาชน ในการเลือกต้ัง

บริหารท้องถิ่นของเทศบาล บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ที่มีสิทธิ

ต่าบลบา้นด่านโขงเจยีม ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม เลือกต้ัง

39 วัสดุส่านกังาน เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุส่านักงานเช่น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

กระดาษถ่ายเอกสาร แฟูม ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

185

40 วัสดุโฆษณาและ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อเปน็ค่าปาูย แผ่นพบั พู่กนั สี ล้าง อดัรูป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

เผยแพร่ ขยายรูป เทปบันทึกเสียง ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

ธงประดับต่าง ๆฯลฯ ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

41 วสัดุอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือเสาธง ธงชาติหรือพลาสติก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

ฟล์ิมกนัความร้อน ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

หรือวัสดุอืน่ ๆ ที่จ่าเป็น ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

42 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่า ค่าไฟฟูา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

43 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 60,000    60,000    60,000    60,000   60,000  เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

ทรัพย์สิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทรัพย์สินของเทศบาล ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง
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44 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ ตะปู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง อฐิ หนิ ทราย ท่อระบายน้่า เปน็ต้นและ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงส่ิงของอย่างอืน่ทีจ่ัดเปน็วัสดุกอ่สร้าง ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

45 วัสดุการเกษตร เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปุย พนัธ์ุพชื เปน็ต้นและรวมถึงส่ิงของอย่าง- ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อืน่ที่จดัเป็นวัสดุการเกษตร ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

46 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับวารสาร จุลสาร ค่าระวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จา่ยอื่นในลักษณะ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง
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47 วัสดุไฟฟาูและวิทยุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองมือช่อมไฟฟาู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และอปุกรณ์ไฟฟาู หลอดไฟฟาู สายไฟเปน็ต้น ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และรวมถึงสิงของอย่างอื่นที่จดัเป็น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

48 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ แผ่น หรือจานบนัทกึ- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ข้อมูล หวัพมิพห์รือแถบพมิพเ์ปน็ต้น ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และรวมถึงวัสดุอืน่ทีจ่ัดเปน็วัสดุคอมพวิเตอร์ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงสถานทีก่ลาง เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง จดัให้มีการจดัต้ังศูนย์ช่วยเหลือ   - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อให้มีอาคาร งานปูองกนัฯ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การของประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความ ที่ปลอดภัย

ส่านักงานท้องถิ่น  -เทศบาล พึงพอใจ สะดวกบริการ

อ่าเภอโขงเจยีม  -ส่านักงานท้องถิ่นอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80 ประชาชน

188



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก ส่านักปลัด/

งานบา้นงานครัว  - ชุดกาแฟ  ที่เพียงพอ มาเยือน, การประชุม/ อบรม กองคลัง/กองสาธาฯ

 - กาน้่าร้อน ต่อการปฏิบติังาน สัมมนาและ-ภารกจิด้านต่างๆ กองสวัสดิการ

 -โต๊ะชนิดล้อเล่ือน ที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษา

 - จาน, ช้อน , ถาด  ฯลฯ กองช่าง

2 โครงการค่าวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันดีเซล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ ส่านักปลัด

เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน น้่ามันกา๊ด น้่ามันเบนซิน จาระบี ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป น้่ามันเคร่ือง  น้่ามันเบรค ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ  -รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ไปได้ตามกระบวนการ

ทะเบยีนกค.5683 อบุลฯ ,กฉ 8616 อบุลฯ

1,000,000 บาท รถบริการ 1669

 - รถยนต์บรรทุกน้่า  หมายเลข

ทะเบียน 81-8119  อบุลฯ  เป็นเงิน

150,000 บาท รถบริการ 1669  50,000

173

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

 - รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบยีน

น  6520  อบุลฯเปน็เงิน100,000 บาท

 - รถยนต์กระเช้า  หมายเลขทะเบยีน

82-1048 อบุลฯ  เปน็เงิน100,000 บาท

 - รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัง่

 เป็นเงิน   500,000  บาท

 - เล่ือยโซ่ยนต์ เปน็เงิน 50,000  บาท

 -เคร่ืองสูบน้่าหาบหาม  50,000  บาท

 - เคร่ืองเรือหางยาว  50,000  บาท

 - เคร่ืองตัดหญ้า  50,000  บาท

รถบรรทุกน้่าคันสีเหลือง 

100000  บาท



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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3 โครงการจดัซ้ือ,ซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จดัซ้ือวัสดุ / อปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่านักปลัด/

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และซ่อมแซมในกรณีใช้งานไม่ได้ ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่มีประสิทธิภาพ กองคลัง /

ต่อการปฏิบติังาน มากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/

กองสวัสดิสังคม/

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

4 โครงการจดัซ้ือวัสดุดับเพลิง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์  ดับเพลิง  เติมน้่ายา 150,000    150,000    150,000   150,000  150,000   มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ถังดับเพลิง , สายส่งน้่าดับเพลิง,ข้อต่อ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หัวฉีด ฯลฯ ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

5 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ งานปูองกนั

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน รถจกัรยานยนต์ ขนาดตรวจการณ์ ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ และบรรเทา

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ดับเพลิง ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน สาธารณภัย

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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6 โครงการจดัซ้ือวัสดุส่ือสาร เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุส่ือสาร  แบตเตอรร่ี 20,000      20,000      20,000     20,000    20,000    มีครุภัณฑ์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ งานปูองกนั

แบตเตอรร่ี,ซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซ่อมบ่ารุงอปุกรณ์  ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

อุปกรณ์ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

7 โครงการซ่อมบ่ารุง เติมน้่ายา เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ ซ่อมบ่ารุง เติมน้่ายาท่าความสะอาด 15,000      15,000      15,000     15,000    15,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ งานปูองกนั ฯ

ท่าความสะอาด พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง เคร่ืองปรับอากาศ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

เคร่ืองปรับอากาศ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

8 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองหมายจราจร 50,000      50,000      50,000     50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั ฯ

เคร่ืองหมายจราจร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กรวย  ปูาย  แผงกัน้ ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

9 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย
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10 จัดซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์  ดับเพลิง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ  ขีดความ ชุดดับเพลิงครบชุด   และ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีวัสดุ ประชาชนได้รับการปูองกนั งานปูองกนั

สายยางดับเพลิง สามารถในการปูองกนัและ สายสูบดับเพลิง ที่เพียงพอ และบรรเทาสาธารณภัย  ได้ และบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบติังาน อย่างรวดเร็ว สาธารณภัย

11 โครงการ คชจ.ในการ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ โครงการ คชจ.ในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพื่อเพิ่มการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองคลัง

เดินสายเชื่อมต่อภายใน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง เดินสายเชื่อมต่อภายใน ปฏิบัติงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี งานพัสดุ

ระบบ  LAND มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ระบบ  LAND ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

12 จดัซ้ืออปุกรณ์ส่ือการเรียน เสริมสร้างทกัษะความรู้ การพฒันา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ เพื่อให้พัฒนาการของเด็ก กองการศึกษา

การสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทางด้านความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ บ้านด่าน ที่เพียงพอ เจริญเติบโตเฉลียวฉลาด

13 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้่า เพือ่ใหก้ารปฏิบติัหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้่าขาดใหญ่ 25,000      25,000      25,000     25,000    ต่อการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

ขนาดใหญ่ พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- พนักงานเทศบาลตลอดจน ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย พนักงานจา้งในส่านักงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ
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14 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ืออปุกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000      80,000      80,000     80,000    80,000    มีวัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

งานบา้นงานครัว พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย ต่อการปฏิบติังาน พนักงานจา้งในส่านักงาน

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ

15 โครงการจดัซ้ือชุดครุยรับ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือชุดครุยรับปริญญา 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    เพื่อจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา

ปริญญาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ศูนย์ฯเด็กเล็ก ชุดครุยรับ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเปน็ไปด้วย ปริญญา พนักงานจา้งในส่านักงาน

ความเรียบร้อยและบงัเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

16 โครงการจดัซ้ือผ้าม่านมู่ล่ี เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ เพื่อจดัซ้ือผ้าม่านมูล่ี่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆมี กองการศึกษา

ประดับอาคารส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ที่เพียงพอ ความคล่องตัว

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน
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17 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์รักษา เพื่อให้มีอปุกรณ์รักษา จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ มีวัสดุอปุกรณ์ในการรักษา กองสาธารณสุข

ความสะอาด ความสะอาดอย่างเพียงพอ รักษาความสะอาด ที่เพียงพอ ความสะอาดอย่างเพียงพอ และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบติังาน เพื่อลดปัญหามลพิษ

18 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพือ่ใหม้ีถังขยะเพยีงพอต่อความ จดัหาถังขยะหรือสร้างถังรองรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ  - บ้านเมืองสะอาดเป็น กองสาธารณสุข

ตามแหล่งชุมชนในเขต ต้องการ เพิ่มเติม  ติดต้ังตามชุมชนหรือที่ ที่เพียงพอ ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และส่ิงแวดล้อม

เทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาล จ่านวน 100 ใบ ต่อการปฏิบติังาน

19 โครงการจดัซ้ือที่ดินในการ เพื่อให้มีระบบก่าจดัขยะ จดัซ้ือที่ดินส่าหรับทิ้งขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จดัซ้ือที่ดิน มีที่ดินส่าหรับก่าจดัขยะ กองสาธารณสุข

กา่จัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู มูลฝอย  จ่านวน  20  ไร่ ส่าหรับทิ้งขยะ อย่างเพียงพอ และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

20 โครงการจัดซ้ือน้่ายาเคมีฉีดพน่ เพื่อฉีดพ่นสารเคมีก่าจดั จดัซ้ือน้่ายาเคมี  และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ พื้นที่ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ยุงลาย ยุงลายภายในเขตเทศบาล ทรายอะเบท ที่เพียงพอ ปลอดภัยจากยุงลาย และส่ิงแวดล้อม
ต่อการปฏิบติังาน
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21 โครงการจดัซ้ือเส้ือกนัฝน เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ จดัซ้ือเส้ือกนัฝน  รองเท้า ถุงมือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุข

รองเท้า ถุงมือ  หมวก ฯลฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง   หมวก ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

22 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ กองสาธารณสุข

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน หล่อล่ืน  รถขยะ ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ และส่ิงแวดล้อม

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป เคร่ืองตัดหญ้า , เคร่ืองพ่นหมอกควัน ต่อการปฏิบติังาน พัฒนาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  10,000 10,000 10,000 10000 10,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในการต้อนรับแขก กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

งานบา้นงานครัว ที่เพียงพอ มาเยือน, การประชุม/ อบรม และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบติังาน สัมมนาและ-ภารกจิด้านต่างๆ
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24 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองสาธารณสุข

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

25 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุวิทยาสาสตร์  หรือเคร่ืองมือ 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ หรือเคร่ืองมือ กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ทางการแพทย์  น้่ายาต่างๆ ที่เพียงพอ ของพนักงานมี และส่ิงแวดล้อม

ทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

26 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่บริการประชาชนที่มาติดต่อ จดัซ้ือเคร่ืองชั่งน้่าหนัก   พร้อมเคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การท่างานด้านการ กองสาธารณสุข



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ส่านกังาน ราชการ  และเพื่อใหก้ารปฏิบติังาน วัดส่วนสูง ที่เพียงพอ บริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพ

27 โครงการค่าซ่อมบ่ารุง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการค่าซ่อมบ่ารุง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บ่ารุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองช่าง

รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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28 โครงการจัดซ้ือถุงมือ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการจดัซ้ือถุงมือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

กันไฟ  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กนัไฟ  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

28 โครงการค่าวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีวัสดุ การประสานงานมีความ กองช่าง

และหล่อล่ืน เพื่อใหก้ารติดต่อประสานงาน จ่านวน  800  ลิตร/ ปี ที่เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว  ท่าให้การ

กบัหน่วยงานราชการเป็นไป ต่อการปฏิบติังาน พฒันาท้องถิ่นสามารถด่าเนิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ไปได้ตามกระบวนการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

30 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพื่อจดัซ้ือ  จอบเล็ก, คาดมือเสือ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

งานสวน เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี กรรไกรแต่งกิง่ไม้,เล่ือยแต่งกิง่ไม้ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

182

31 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ส่ารวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพื่อจดัซ้ืออปุกรณ์ส่ารวจด้วยระบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอปุกรณ์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

ด้วยระบบอเิล็คทรอนิกส์ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี อเิล็คทรอนิกส์ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

32 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีครุภัณฑ์ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองช่าง

แบบรถเข็น  มีถุงเกบ็หญ้า เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี มีถุงเกบ็หญ้า  จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

33 โครงการจดัซ้ือวัสดุยานยนต์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือวัสดุยานยนต์และซ่อมบ่ารุง 50,000      50,000      50,000     50,000    50,000    มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

และซ่อมบ่ารุง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง แบตเตอร่ี,ยางนอก,ยางใน ฯลฯ ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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34 ค่าน้า่มันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและให้ ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองช่าง

ส่าหรับรถจักรยานยนต์ การติดต่อประสานงานกบัหน่วย รถจกัรยานยนต์  จ่านวน 1 คัน ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน

งานราชการเป็นไปด้วยความ ต่อการปฏิบติังาน กบัหน่วยงานราชการเป็นไป

รวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยความรวดเร็วและมีประ

สิทธิภาพ

35 โครงการ คชจ.ในการจดัท่า เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการ คชจ.ในการจดัท่าปรับปรุง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ส่านักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ปรับปรุงและดูแลเว็บไซค์ พนักงานเทศบาลและพนักงาน และดูแลเว็บไซค์ เทศบาล ของพนักงานและพนักงานจา้ง

จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

36 โครงการ คชจ.ในการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ โครงการ คชจ.ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่ารุงและ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ส่านักปลัด

ซ่อมแซมเต็นท์ พนักงานเทศบาลและพนักงาน ซ่อมแซมเต๊นท์ รักษา ของพนักงานและพนักงานจา้ง

จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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37 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ โครงการติดต้ังแสงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้ เพื่อประชาชนได้รับทราบข่าว กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ภายในชุมชน พร้อมอปุกรณ์ครบถ้วน รับข่าว ได้ทันสถานการณ์

เช่นฮอร์น เคร่ืองขยายเสียง เคร่ือง ประชาสัมพันธ์

เล่นซีดี ฯลฯ จดัซ้ือตามรูปแบบและ

หลักเกณฑ์ตามที่ ทต.บา้นด่านโขงเจยีม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ก่าหนด

38 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยในการจดัการเลือกต้ัง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย ส่านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ ในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ ของประชาชน ในการเลือกต้ัง

บริหารท้องถิ่นของเทศบาล บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ที่มีสิทธิ

ต่าบลบา้นด่านโขงเจยีม ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม เลือกต้ัง

39 วัสดุส่านกังาน เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล จดัซ้ือวัสดุส่านักงานเช่น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

กระดาษถ่ายเอกสาร แฟูม ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง
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40 วัสดุโฆษณาและ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อเปน็ค่าปาูย แผ่นพบั พู่กนั สี ล้าง อดัรูป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีวัสดุ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

เผยแพร่ ขยายรูป เทปบันทึกเสียง ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

ธงประดับต่าง ๆฯลฯ ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

41 วสัดุอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือเสาธง ธงชาติหรือพลาสติก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีวัสดุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

ฟล์ิมกนัความร้อน ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เพยีงพอต่อการ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

หรือวัสดุอืน่ ๆ ที่จ่าเป็น ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

42 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าน้่า ค่าไฟฟูา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

43 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 60,000    60,000    60,000    60,000   60,000  เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

ทรัพย์สิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทรัพย์สินของเทศบาล ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

186

44 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม้ ตะปู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพือ่ใหก้ารปฏิบติัราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง อฐิ หนิ ทราย ท่อระบายน้่า เปน็ต้นและ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงส่ิงของอย่างอืน่ทีจ่ัดเปน็วัสดุกอ่สร้าง ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

45 วัสดุการเกษตร เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปุย พนัธ์ุพชื เปน็ต้นและรวมถึงส่ิงของอย่าง- ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อืน่ที่จดัเป็นวัสดุการเกษตร ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

46 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับวารสาร จุลสาร ค่าระวาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จา่ยอื่นในลักษณะ ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

187

47 วัสดุไฟฟาูและวิทยุ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองมือช่อมไฟฟาู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพือ่ใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ กองช่าง

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และอปุกรณ์ไฟฟาู หลอดไฟฟาู สายไฟเปน็ต้น ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และรวมถึงสิงของอย่างอื่นที่จดัเป็น ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

48 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ แผ่น หรือจานบนัทกึ- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อใช้ในกจิการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/กองคลัง/

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ข้อมูล หวัพมิพห์รือแถบพมิพเ์ปน็ต้น ส่านักงาน พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และรวมถึงวัสดุอืน่ทีจ่ัดเปน็วัสดุคอมพวิเตอร์ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองการศึกษา/กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงสถานทีก่ลาง เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง จดัให้มีการจดัต้ังศูนย์ช่วยเหลือ   - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อให้มีอาคาร งานปูองกนัฯ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การของประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความ ที่ปลอดภัย

ส่านักงานท้องถิ่น  -เทศบาล พึงพอใจ สะดวกบริการ

อ่าเภอโขงเจยีม  -ส่านักงานท้องถิ่นอ่าเภอโขงเจยีม ร้อยละ 80 ประชาชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและ  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เพื่อเพิ่ม  -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่านักปลัด

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร / ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านการเมืองการบริหารแก่ ประสิทธิภาพ เทศบาลในการบริการประชา-

สมาชิกสภา /  พนักงานเทศบาล และมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / การท่างาน ชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

กรรมการชุมชน / สมาชิก อปพร.  พนักงานเทศบาล  /  -พนักงานมีขวัญและก่าลังใจ

อสม. กรรมการชุมชน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สมาชิก อปพร.  -เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้ม-

เข้มแข็งโดยให้มีการบริหาร

จดัการของคณะกรรมการ

ชุมชน / สมาชิก อปพร. /อสม.

มีความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม งานการศึกษา ส่านักปลัด

ด้านงานการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านงานการศึกษา ประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจ

และมีประสิทธิภาพ การท่างาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม พนักงานเทศบาล ส่านักปลัด

ด้านกฎหมายเบือ้งต้น  ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านกฎหมายเบือ้งต้น  ประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจ

แกพ่นักงานเทศบาล  / และมีประสิทธิภาพ การท่างาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

คณะกรรมการชุมชน

4 โครงการอบรมด้านสาธารณสุข  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ อบรมด้านสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนทั่วไป ส่านักปลัด

ตลาดสดน่าซ้ือให้แก ่พ่อค้า แม่ค้า ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตลาดสดน่าซ้ือ ผู้เข้าร่วม มีความรู้และความเข้าใจ

และประชาชนทัว่ไป และมีประสิทธิภาพ โครงการ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประ- ส่งเข้าร่วมอบรมในสาขาต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพื่อเพิ่ม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ส่านักปลัด

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล สบการณ์  เพื่อให้การท่างานมี และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาลสามัญ /

พนักงานเทศบาลสามัญ / ประสิทธิผล การท่างาน พนักงานจา้งตามภารกจิ /

พนักงานจา้งตามภารกจิ / พนักงานจา้งทั่วไป ได้รับความรู้

พนักงานจา้งทั่วไป และประสบการณ์มากขึ้น ส่งผล

ให้เทศบาลมีความเจริญกา้วหน้า
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

6 โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ และประสบ- ส่งเข้าร่วมอบรมด้านอาชีพ  เพื่อเปน็ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ส่านักปลัด

กลุ่มพัฒนาสตรีและชาวชุมชน การณ์ เพือ่ใหก้ารท่างานมีประสิทธิผล การเพิ่มรายได้ให้แกช่าวชุมชน ผู้เข้าร่วม มากขึ้น ส่งผลให้เทศบาลมีความ

โครงการ เจริญกา้วหน้า ม จดัเกบ็รายได้

ได้มากขึ้น

7 โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูล เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ส่านักปลัด

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในการปฏิบัติงานเพิ่มย่ิงขึ้น สาร พ.ศ. 2540 ผู้เข้าร่วม มากขึ้น

โครงการ

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้่ ให้ความรู้แกผู้่ช่าระภาษัให้กบั โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แกผู้่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อความส่าคัญต่อการช่าระ กองคลัง

มีหน้าที่ช่าระภาษีให้กบัท้องถิ่น ท้องถิ่น มีหน้าที่ช่าระภาษีใหก้บัท้องถิ่น ผู้เข้าร่วม ภาษี

โครงการ

9 โครงการจดัท่าโปรแกรมแผน เพื่อจดัท่าแผนที่ภาษีในเขต โครงการจดัท่าโปรแกรมแผน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ จ่าแนกภาษีและเพิ่มประสิทธิ กองคลัง

ที่ภาษี LTAX 3000 เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ที่ภาษี LTAX 3000 ผู้เข้าร่วม ภาพในการจดัเกบ็ภาษี

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

10 เดินทางไปราชการ  -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดิน- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อเพิ่ม  -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่านักปลัด/กองคลัง/

ไปราชการของพนักงานและ ทางไปราชการของพนักงานและ ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

พนักงานจา้ง พนักงานจา้ง เช่นค่าเบีย้เล้ียง การท่างาน กองการศึกษา/กองช่าง

ค่าลงทะเบยีน ค่าพาหนะเปน็ต้น

 และรวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ่าเปน็ใน

การเดินทางไปราชการ

11 ค่าใช้จา่ยกจิการสภาเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ ส่านักปลัด

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม เดินทางไปราชการของ ไปราชการของสมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สมาชิกสภาเทศบาล เช่นค่าลงทะเบยีน ค่าพาหนะเปน็ต้น การท่างาน

ค่าใช้จา่ยที่จ่าเปน็ในการเดินทาง

ไปราชการ

12 เบีย้ประกันภัย เพือ่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยส่าหรับการท่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อความ เกดิความมัน่ใจ และความ ส่านักปลัด/กองคลัง/

และลดความเสียหายที่เกดิขึ้น ประกนัภัยรถยนต์ส่วนราชการของ ปลอดภัย ปลอดภัยของผู้ใช้รถ กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจยีม ของผู้ใช้รถ กองการศึกษา/กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและ  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เพื่อเพิ่ม  -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่านักปลัด

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร / ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านการเมืองการบริหารแก่ ประสิทธิภาพ เทศบาลในการบริการประชา-

สมาชิกสภา /  พนักงานเทศบาล และมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา / การท่างาน ชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

กรรมการชุมชน / สมาชิก อปพร.  พนักงานเทศบาล  /  -พนักงานมีขวัญและก่าลังใจ

อสม. กรรมการชุมชน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สมาชิก อปพร.  -เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้ม-

เข้มแข็งโดยให้มีการบริหาร

จดัการของคณะกรรมการ

ชุมชน / สมาชิก อปพร. /อสม.

มีความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม งานการศึกษา ส่านักปลัด

ด้านงานการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านงานการศึกษา ประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจ

และมีประสิทธิภาพ การท่างาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม พนักงานเทศบาล ส่านักปลัด

ด้านกฎหมายเบือ้งต้น  ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ด้านกฎหมายเบือ้งต้น  ประสิทธิภาพ มีความรู้และความเข้าใจ

แกพ่นักงานเทศบาล  / และมีประสิทธิภาพ การท่างาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

คณะกรรมการชุมชน

4 โครงการอบรมด้านสาธารณสุข  -เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ อบรมด้านสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนทั่วไป ส่านักปลัด

ตลาดสดน่าซ้ือให้แก ่พ่อค้า แม่ค้า ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตลาดสดน่าซ้ือ ผู้เข้าร่วม มีความรู้และความเข้าใจ

และประชาชนทัว่ไป และมีประสิทธิภาพ โครงการ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประ- ส่งเข้าร่วมอบรมในสาขาต่างๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เพื่อเพิ่ม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ส่านักปลัด

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล สบการณ์  เพื่อให้การท่างานมี และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาลสามัญ /

พนักงานเทศบาลสามัญ / ประสิทธิผล การท่างาน พนักงานจา้งตามภารกจิ /

พนักงานจา้งตามภารกจิ / พนักงานจา้งทั่วไป ได้รับความรู้

พนักงานจา้งทั่วไป และประสบการณ์มากขึ้น ส่งผล

ให้เทศบาลมีความเจริญกา้วหน้า

190



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

6 โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ และประสบ- ส่งเข้าร่วมอบรมด้านอาชีพ  เพื่อเปน็ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ส่านักปลัด

กลุ่มพัฒนาสตรีและชาวชุมชน การณ์ เพือ่ใหก้ารท่างานมีประสิทธิผล การเพิ่มรายได้ให้แกช่าวชุมชน ผู้เข้าร่วม มากขึ้น ส่งผลให้เทศบาลมีความ

โครงการ เจริญกา้วหน้า ม จดัเกบ็รายได้

ได้มากขึ้น

7 โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูล เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ส่านักปลัด

ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในการปฏิบัติงานเพิ่มย่ิงขึ้น สาร พ.ศ. 2540 ผู้เข้าร่วม มากขึ้น

โครงการ

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้่ ให้ความรู้แกผู้่ช่าระภาษัให้กบั โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แกผู้่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ เพื่อความส่าคัญต่อการช่าระ กองคลัง

มีหน้าที่ช่าระภาษีให้กบัท้องถิ่น ท้องถิ่น มีหน้าที่ช่าระภาษีใหก้บัท้องถิ่น ผู้เข้าร่วม ภาษี

โครงการ

9 โครงการจดัท่าโปรแกรมแผน เพื่อจดัท่าแผนที่ภาษีในเขต โครงการจดัท่าโปรแกรมแผน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ จ่าแนกภาษีและเพิ่มประสิทธิ กองคลัง

ที่ภาษี LTAX 3000 เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม ที่ภาษี LTAX 3000 ผู้เข้าร่วม ภาพในการจดัเกบ็ภาษี

โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารงาน  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

       แนวทางที่   3     ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา

10 เดินทางไปราชการ  -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดิน- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อเพิ่ม  -การปฏิบัติงานของพนักงาน ส่านักปลัด/กองคลัง/

ไปราชการของพนักงานและ ทางไปราชการของพนักงานและ ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

พนักงานจา้ง พนักงานจา้ง เช่นค่าเบีย้เล้ียง การท่างาน กองการศึกษา/กองช่าง

ค่าลงทะเบยีน ค่าพาหนะเปน็ต้น

 และรวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ่าเปน็ใน

การเดินทางไปราชการ

11 ค่าใช้จา่ยกจิการสภาเทศบาล เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพื่อเพิ่ม การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ ส่านักปลัด

ต่าบลบ้านด่านโขงเจยีม เดินทางไปราชการของ ไปราชการของสมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

สมาชิกสภาเทศบาล เช่นค่าลงทะเบยีน ค่าพาหนะเปน็ต้น การท่างาน

ค่าใช้จา่ยที่จ่าเปน็ในการเดินทาง

ไปราชการ

12 เบีย้ประกันภัย เพือ่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยส่าหรับการท่า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อความ เกดิความมัน่ใจ และความ ส่านักปลัด/กองคลัง/

และลดความเสียหายที่เกดิขึ้น ประกนัภัยรถยนต์ส่วนราชการของ ปลอดภัย ปลอดภัยของผู้ใช้รถ กองสาธาฯ/กองสวัสดิการ

เทศบาลต่าบลบา้นด่านโขงเจยีม ของผู้ใช้รถ กองการศึกษา/กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ แบบ ผ.02

6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน

       แนวทางที่   4    ส่งเสริมด้านการต้อนรับ  เล้ียงรับรองหน่วยงานต่างๆ  ที่มาทัศนศึกษาดูงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือของทีร่ะลึก เพื่อมอบแก ่  หน่วยงานที่คณะ หน่วยงานที่คณะเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ  หน่วยงานที่คณะเทศบาล ส่านักปลัด

เทศบาลไปทัศนศึกษาดูงาน ไปทัศนศึกษาดูงาน  และ คณะทัศน- ไปทัศนศึกษาดูงาน

 และคณะทัศนศึกษาดูงานจาก คณะทัศนศึกษาดูงานจาก ศึกษาดูงาน  และคณะทัศนศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงานที่เทศบาล หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงาน หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงาน

ที่เทศบาล  ที่เทศบาล  ภูมิใจและทราบซ้ึงในการ

มีน้่าใจ ของเทศบาลของเรา

2 จัดเล้ียงรับรองคณะ เพื่อมอบแก ่  หน่วยงานที่คณะ คณะทัศนศึกษาดูงานจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ หน่วยงานที่คณะเทศบาล ส่านักปลัด

ทศันศึกษาทีม่าดูงาน เทศบาลไปทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงาน คณะทัศน- ไปทัศนศึกษาดูงาน

ทีเ่ทศบาล  และคณะทัศนศึกษาดูงานจาก ที่เทศบาล  ศึกษาดูงาน  และคณะทัศนศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงานที่เทศบาล หน่วยงานต่างๆ  ที่มาดูงาน

ที่เทศบาล  ภูมิใจและทราบซ้ึงในการ

มีน้่าใจ ของเทศบาลของเรา

3 โครงการชุมชนเทศบาล เพื่อความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน จดังานสันทนาการของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละผู้ เกดิความสามัคคีในหน่วยงานและ ส่านักปลัด

สัมพันธ์ด้านสันทนาการ ชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ เข้าร่วม ระหว่างหน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

งบประมาณและที่มา



เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อใหพ้่อค้า  แม่ค้า  โครงการกอ่สร้างอาคาร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชน เพื่อให้พ่อค้า  แม่ค้า  ชาวชมุชน กองช่าง

จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบ ชาวชุมชน  นักท่องเที่ยว  จดุผ่อนปรน พร้อมท่าเทียบ และนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  ทั้งไทย - ลาว

เรือและอาคารร้านค้า ทั้งไทย - ลาว และต่าง เรือและอาคารร้านค้า ความพงึพอใจ และต่างประเทศ  ได้รับความ

 ประเทศ  ได้รับความสะดวก ร้อยละ 80  สะดวก ปลอดภัย  ในการ

ปลอดภัย  ในการซ้ือสินค้า ซ้ือสินค้า และขายสินค้า

และขายสินค้า

2 โครงการกอ่สร้างสถานีขนส่ง เพื่อเป็นแหล่งพัก กอ่สร้างสถานีขนส่ง 1 แหง่ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ร้อยละ 80 ผู้โดยสารได้รับความ กองช่าง

อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร 1. อาคารสถานีขนส่ง ของประชาชน สะดวกสบายในการ

อาคารพาณิช 2.  อาคารพาณิช ที่มาใช้บริการ  เดินทาง

สวนสาธารณะ ฯลฯ 3.  สวนสาธารณะ

4. กอ่สร้างรางจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ติดต้ังระบบสาธา-

รณูปโภค ฯลฯ
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ02/1

แผนการพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565 )
  ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่ก่าหนด คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอ่าเภอ

บัญชีโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่



เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

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

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ02/1

แผนการพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  2565 )
  ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่ก่าหนด คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอ่าเภอ

บัญชีโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรไปมา โครงการกอ่สร้างถนนคอน 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 ประชาชนมี เพื่อให้การสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนริมมูล  ได้สะดวก เพื่อให้ความ กรีตเสริมเหล็ก ถนนริมมูล ความพงึพอใจ ไปมา ได้สะดวก 

ห้วยผีหลอก-ส่านักงาน ปลอดภัย หว้ยผีหลอก-ส่านักงานเกษตร ร้อยละ 80 เพือ่ใหค้วามปลอดภัย

เกษตรอ่าเภอ อ่าเภอ

ลงดินถม  540 ลบ.ม.

ลงดินลูกรัง 180 ลบ.ม.

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 

4.00 ม. ยาว 300 ม. 

หนา  0.15 ม.

4 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัสท์ติค เพื่อใหก้ารเดินทางสะดวก  กอ่สร้างถนนเอสฟัสท์ติก 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี เพื่อให้การเดินทาง กองช่าง

ถนนภายในเขตเทศบาล ปลอดภัย ช่วยลดอบุัติเหตุ ถนนภายในเขตเทศบาล ความพงึพอใจ สะดวก ปลอดภัย

ร้อยละ 80

รวม   4 โครงการ  -  - 110,824,000 110,824,000 110,824,000 110,824,000 110,824,000  -  -  -
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จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพฒันา    ปรับปรุงการพฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 9 70,950,000 9 70,950,000 9 70,950,000 9 70,950,000 9 283,800,000

     1.2  แนวทางการพฒันา    ปรับปรุงการพฒันาระบบคมนาคม  การประปา การไฟฟาู 108 223,614,890 108 223,614,890 108 223,614,890 108 223,614,890 108 894,459,560

รวม 117 294,564,890 117 294,564,890 117 294,564,890 117 294,564,890 468 1,178,259,560

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     2.1  แนวทางการพัฒนา   การแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน 5 420,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 5 1,660,000

     2.2  แนวทางการพฒันา   การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 1,550,000 17 1,550,000 17 1,550,000 17 1,550,000 17 4,650,000

รวม 22 1,970,000 22 2,170,000 22 2,170,000 22 2,170,000 88 6,310,000

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     3.1  แนวทางการพฒันา   งานสังคมสงเคราะห ์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพกิาร  ผู้ปวุยเอดส์ 13 3,940,000 13 3,940,000 13 3,940,000 13 3,940,000 13 11,820,000

     3.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 17 15,830,000 17 15,830,000 17 15,830,000 17 15,830,000 17 47,490,000

                                              ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     3.3  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์ 21 4,020,000 21 5,050,000 21 6,280,000 21 6,280,000 21 15,350,000

                                              ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

     3.4  แนวทางการพัฒนา   การปูองกนับรรเทาสาธารณภัย   14 1,560,000 14 2,070,000 14 2,580,000 14 2,580,000 14 6,210,000

                                              และสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน

รวม 65 25,350,000 65 26,890,000 65 28,630,000 65 28,630,000 260 80,870,000

ปี 2564 รวม  4  ปีปี 2563 ปี 2565

                 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

แผนการพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  25645 )

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ่าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ปี 2561 ปี 2562



จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ

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

ปี 2564 รวม  4  ปีปี 2563 ปี 2565

                 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01

แผนการพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  -  25645 )

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ่าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ปี 2561 ปี 2562

30



รวม  4  ปี
จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ งบประมาณ จ่านวน งบประมาณ

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

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

     4.1  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมรณรงค์ใหค้วามรู้และการควบคุม 32 2,210,000 32 2,790,000 32 3,370,000 32 3,370,000 32 8,370,000

ปูองกนัโรคใหก้บั  ใหก้บัประชาชน

รวม 32 2,210,000 32 2,790,000 32 3,370,000 32 3,370,000 128 8,370,000

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและการท่องเที่ยว

     5.1  แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา 22 5,692,000 22 5,692,000 22 5,692,000 22 5,692,000 22 17,076,000

     5.2  แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนกฬีา  นันทนาการ 23 13,850,000 23 13,850,000 23 13,850,000 23 13,850,000 23 41,550,000

     5.3  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 18 28,000,000 18 28,000,000 18 28,000,000 18 28,000,000 18 84,000,000

รวม 63 47,542,000 63 47,542,000 63 47,542,000 63 47,542,000 252 142,626,000

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงาน 

 6.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการปฏิบติังาน  และพฒันาการบริการด้านเทคโนโลยี 38 92,181,101 38 92,181,101 38 92,181,101 38 92,181,101 38 276,543,303

 6.2 แนวทางการพฒันา  ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน 114 17,265,900 114 17,265,900 114 17,265,900 114 17,265,900 114 51,797,700

 6.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 9 1,530,000 9 1,530,000 9 1,530,000 9 1,530,000 9 4,590,000

 6.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมด้านการต้อนรับ  เล้ียงรับรองหน่วยงานต่างๆ  3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 3 3,300,000

                                            ที่มาทัศนศึกษาดูงาน

รวม 164 112,077,001 164 112,077,001 164 112,077,001 164 112,077,001 656 336,231,003

รวมทั้งส้ิน 463 483,713,891 463 486,033,891 463 488,353,891 463 488,353,891 516 1,458,101,673

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ.01

แผนการพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561 ถึง  2564 )

เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ่าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564ปี 2563 ปี 2565





แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 12-15 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีครุภัณฑ์ ท่าให้การเดินทางไปติดต่อ ส่านักปลัด

รถโดยสาร ระหว่างหน่วยงานราชการและ ที่นัง่ (ดีเซล) จ่านวน  1  คัน ที่เพียงพอ ประสานงานระหว่างหน่วย
ภายในจงัหวัดอบุลราชธานีเป็น ต่อการปฏิบัติงาน งานราชการมีความคล่องตัว
ไปอย่างมีประสิทธิภาพเกดิ เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ
ประโยชน์สูงสุด อย่างสูงสุด

2 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเกา้อีพ้นักพิงต่่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/
ส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  10 ตัว ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองช่าง/
กองการศึกษา/
กองสวัสดิสังคม
กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการจดัซ้ือเกา้อี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเกา้อี ้จ่านวน  1  ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด
ส่าหรับถ่ายเอกสาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

4 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือโต๊ะเหล็กท่างาน ขนาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/
ส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง  4 ฟุต จ่านวน  10  ตัว ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น งานพัสดุ/
กองการศึกษา/
กองสวัสดิสังคม

5 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อจดัเกบ็เอกสารปูองกนัการ จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/
ส่านักงาน สูญหาย ของเอกสารทางราชการ ขนาด  2  บานประตู  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

จ่านวน  10  ตู้ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น งานพัสดุ/
กองการศึกษา/

กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

6 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อจดัเกบ็เอกสารปูองกนัการ จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อปูองกนัการสูญหายของ ส่านักปลัด
ส่านักงาน สูญหาย ของเอกสารทางราชการ ขนาด 2  บานเล่ือน  ที่เพียงพอ เอกสารทางราชการ กองการศึกษา/

จ่านวน  6  ตู้ ต่อการปฏิบัติงาน กองสวัสดิสังคม/
กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง
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7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟ 15,000     15,000    15,000     15,000    15,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานธุรการ/
เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี  จ่านวน  3  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี งานเทศกจิ
ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

8 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จดัซ้ือเคร่ีองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด  /
ส่านักงาน คอมพิวเตอร์และเอกสาร จ่านวน  2  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานปูองกนั

มีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และบรรเทา
สาธารณภัย

9 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การติดต่อประสานงานกบั เพื่อจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ งานปูองกนั
รถจกัรยานยนต์ หน่วยงานราชการเป็นไปด้วย  ขนาด ตรวจการณ์ดับเพลิง  ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน และบรรเทา

ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมไซเรนด์ วิทยุส่ือสาร ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานราชการ สาธารณภัย
จ่านวน  1  คัน เกดิความคล่องตัวมีและ

10 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือกล้องดิจติอล  ขนาด  10.1 45,000     45,000    45,000     45,000    45,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานปูองกนัฯ
กล้องดิจติอล พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง mpicell จ่านวน  3  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสวัสดิการฯ /

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองสาธารณสุขฯ
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11 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จัดซ้ือเคร่ืองอดัลมขนาด  260  ปอนด์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั
เคร่ืองอดัลม พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง พร้อมมอเตอร์  3  แรง พร้อมสาย ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  สาย 2  ทาง จุกอดั และจุกลม ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

12 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย  26,000     26,000    26,000     26,000    26,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่านักปลัด
เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี แคร่ 18" 2  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

13 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองตัด-ถ่าง   45,000     45,000    45,000     45,000    45,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั ฯ
ตัด-ถ่าง แบบมือโยก เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี แบบมือโยก 1  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

14 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยตัดไฟเบอร์ 45,000     45,000    45,000     45,000    45,000       มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
เคร่ืองเล่ือยตัดไฟเบอร์ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี แบบมือถือ ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา
แบบมือถือ ประสิทธิภาพ 1  เคร่ือง ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

15 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก  15,000     15,000    15,000     15,000    15,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่านักปลัด /
ตู้เอกสาร เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  3  ตู้ ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี กองการศึกษา /
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ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
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16 โครงการจดัซ้ือชุดดับเพลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร 30,000     30,000    30,000     30,000    30,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
ภายในอาคาร เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา

ประสิทธิภาพ จ่านวน  3  ชุด ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

17 โครงการจดัซ้ือชุดดับเพลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 100,000        100,000       100,000        100,000        100,000       มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนัฯ
ภายนอกอาคาร เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  10  ชุด ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

29 โครงการจดัซ้ือไฟฉาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือไฟฉายขนาดถ่าน  3  กอ้น 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
ขนาด ถ่าน  3  กอ้น เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  15   กระบอก ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

20 โครงการจดัซ้ือไฟ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือไฟฉายแบบแบตเตอร่ีแหง้ 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000       มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
ฉายแบบแบตเตอร่ี เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  10   กระบอก ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา
แห้ง ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

21 โครงการจดัซ้ือหัวฉีดน้า่ดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือหัวฉีดน้่าดับเพลิง 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
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เพลิงก่าลังดันสูง เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี ก่าลังดันสูง จ่านวน  1  หัว ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา
ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย
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22 โครงการจดัซ้ือสาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือสายรัดยกส่ิงของ 4,000       4,000      4,000       4,000      4,000      มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
รัดยกส่ิงของ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  4  เส้น ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

23 โครงการจดัซ้ือสายสูบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพือ่จดัซ้ือสายสูบขนาด  2 นิ้วคร่ึง 20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนัฯ
ขนาด 2 นิ้วคร่ึง  เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี ยาว  20  เมตร  จ่านวน  5  เส้น ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี
ยาว 20 เมตร ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

24 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียปรเจคเตอร์ 50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานปูองกนั
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี และบรรเทา

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ สาธารณภัย

25 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300,000    300,000   300,000    300,000    300,000     มีครุภัณฑ์ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆมี งานเทศกจิ /
คอมพิวเตอร์พร้อม ประสิทธิภาพบังเกดิประโยชน์ต่อ พร้อมอปุกรณ์ครบชุดรวมโต๊ะและ ที่เพียงพอ ความคล่องตัว งานจดัเกบ็รายได้
อปุกรณ์ครบชุด ทางราชการ เกา้อี ้   จ่านวน  6  เคร่ือง ต่อการปฏิบัติงาน กองการศึกษา /

กองช่าง
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เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

26 โครงการจดัซ้ือกล้อง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือกล้องวีดีโอชนิดใช้แผ่น  DVD 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานเทศกจิ
VDO รวมทั้งอปุกรณ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง  จ่านวน   1  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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27 โครงการจดัซ้ือกระบองไฟเบอร์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จัดซ้ือกระบองไฟเบอร์  พร้อมซองใส่ 5,000       5,000      5,000       5,000      5,000      มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานเทศกจิ
พร้อมซอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  10  ชิ้น ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

28 โครงการจดัซ้ือไฟฉาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือไฟฉาย ขนาด  5  กอ้น 2,000       2,000      2,000       2,000      2,000      มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานเทศกจิ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  3  อนั ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

29 โครงการจดัซ้ือโทรโข่ง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือโทรโข่ง    จ่านวน  1  เคร่ีอง 4,000       4,000      4,000       4,000      4,000      มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานเทศกจิ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

30 โครงการจดัซ้ือตู้ไฟ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก จัดซ้ือตู้ไฟบอกสถานทีแ่หล่งทอ่งเทีย่ว 50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     มีครุภัณฑ์ ประชาชนได้รับความสะดวก งานส่งเสริม
บอกสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ในการมาท่องเที่ยวในเขตอ่าเภอ ในเขตอ่าเภอโขงเจยีม ที่เพียงพอ ในการมาท่องเที่ยวในเขต การท่องเที่ยว

โขงเจยีม ต่อการปฏิบัติงาน อ่าเภอโขงเจยีม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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31 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองคลัง
ถ่ายเอกสาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงินฯ

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น งานทะเบียน
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32 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 มีครุภัณฑ์ เป็นการสร้างบรรยากาศใน กองช่าง /
เคร่ืองปรับอากาศ พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- แบบแยกส่วน   ขนาด  24,000  B.T.U. ที่เพียงพอ การท่างานให้มีประสิทธิภาพ กองการศึกษา

งานจา้งในส่านักงาน พร้อมอปุกรณ์จ่านวน 5  เคร่ือง ต่อการปฏิบัติงาน ย่ิงขึ้น กองสาธารณสุขฯ
ส่านักปลัด

33 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิ- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองสวัสดิการฯ /
เตอร์ ชนิดพกพา พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน กองการศึกษา /

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน งานส่งเสริมการ
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่องเที่ยว/กองช่าง

34 โครงการติดต้ังกอ๊กน้่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ติดต้ังกอ๊กน้่าต้ังครบชุด 25,000     25,000    25,000     25,000    25,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา
พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน ศูนย์ฯ เด็กเล็ก
งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ
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35 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองท่าน้่าอุน่ 25,000     25,000    25,000     25,000    25,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา
ท่าน้่าอุน่ พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อต่อราชการ
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36 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองท่าน้่าเย็น 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา /
ท่าน้่าเย็น พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- จ่านวน   2   เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน กองสาธารณสุขฯ

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบังเกดิผลดีสูงสุดต่อ

ต่อราชการ

37 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองซักผ้า 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา
เคร่ืองซักผ้า พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- จ่านวน   1   เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ
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38 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ือง  Pocket  PC 40,000     40,000    40,000     40,000    40,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา
Pocket Pc พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบงัเกดิผลดีสูงสุดต่อราชการ
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39 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กองการศึกษา
เคลือบบัตร พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- จ่านวน   1   เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานเทศบาลตลอดจน

งานจา้งในส่านักงานเป็นไปด้วย ต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจา้งในส่านักงาน
ความเรียบร้อยและบังเกดิผลดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สูงสุดต่อราชการ และบังเกดิผลดีสูงสุดต่อ

ต่อราชการ

40 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การติดต่อประสานงานกบั เพื่อจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองการศึกษา /
รถจกัรยานยนต์ หน่วยงานราชการเป็นไปด้วย  จ่านวน   2   คัน ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน กองสาธารณสุขฯ

ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานราชการ
เกดิความคล่องตัวมีและ
มีประสิทธิภาพ



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

41 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเคร่ืองตัดกระดาษ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองการศึกษา
เคร่ืองตัดกระดาษ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานราชการ
เกดิความคล่องตัวมีและ
มีประสิทธิภาพ
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42 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบอดั 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีครุภัณฑ์ ท่าให้การปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะ ด้านก่าจัดขยะ ขยะด้านท้ายแบบอตัโนมัติ ที่เพียงพอ ด้านก่าจดัขยะมีประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงปฏิกลู พร้อมรีโมทคอนโทรล ต่อการปฏิบัติงาน ภาพย่ิงขึ้นบังเกดิผลดีต่อ
ความจถุัง  5  ลบ.ม.  6  ล้อ 1 คัน ทางราชการและท้องถิ่น

43 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อใช้การจดัเกบ็ขยะตามตรอก จดัซ้ือรถเข็นขยะ  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีครุภัณฑ์ ท่าให้การจดัเกบ็ขยะ กองสาธารณสุข
ซอยต่างๆ  เป็นไปอย่างทัว่ถึง ที่เพียงพอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบัติงาน

44 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อจดัเกบ็เอกสารปูองกนัการ จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  15  ล้ินชัก5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อปูองกนัการสูญหายของ กองสาธารณสุข
ส่านักงาน สูญหาย ของเอกสารทางราชการ จ่านวน  1  ตู้ ที่เพียงพอ เอกสารทางราชการ และส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

ต่อการปฏิบัติงาน

45 โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เพื่อจดัซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีครุภัณฑ์ สามารถจดัเกบ็ขยะและ กองสาธารณสุข
ก่าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และส่ิงปฏิกลูอย่างเพียงพอ 1  คัน  ชนิดแบบอดัขยะ ที่เพียงพอ ส่ิงปฏิกลูได้อย่างทั่วถึง และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน ด้านท้าย  ต่อการปฏิบัติงาน

46 โครงการจดัซ้ือตู้เย็น เพื่อให้การบริการประชาชน เพื่อจดัซ้ือตู้เย็น   จ่านวน  7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
และการท่างานของพนักงานมี 1  เคร่ือง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน
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47 โครงการจดัซ้ือเตียง เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือเตียงตรวจผู้ปุวย  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
ตรวจผู้ปุวย การท่างานของพนักงานมี จ่านวน  1  เตียง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

48 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือเตียงตรวจภายใน   25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
เตียงตรวจภายใน การท่างานของพนักงานมี จ่านวน 1  เตียง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

49 โครงการจดัซ้ือเกา้อี้ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือเกา้อีเ้หยียบ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
เหยียบขึ้นเตียงผู้ปุวย การท่างานของพนักงานมี ขึ้นเตียงผู้ปุวย ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

50 โครงการจดัซ้ือพัดลม เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือพัดลมเพดาน   15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
เพดาน การท่างานของพนักงานมี จ่านวน 5  เคร่ือง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

51 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อโทรทัศน์สี   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
โทรทัศน์สี การท่างานของพนักงานมี จ่านวน   1   เคร่ือง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม
ชนิดจอแบน ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน
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52 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองสาธารณสุข
เคร่ืองเล่น DVD การท่างานของพนักงานมี จ่านวน   1   เคร่ือง ที่เพียงพอ เพื่อบริการประชาชน และส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

53 โครงการจดัซ้ือเล่ือย เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเล่ือยตัดแต่งกิง่ไม้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองช่าง
ตัดแต่งกิง่ไม้  เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี จ่านวน  1  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

ประสิทธิภาพ  ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

54 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและให้ จดัซ้ือเคร่ืองทดสอบก่าลังวัสดุ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ กองช่าง



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

ก่าลังวัสดุ (ประเภทคอนกรีต การติดต่อประสานงานกบัหน่วย (ประเภทคอนกรีต ,ดิน) ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงานกบั
ดิน) งานราชการเป็นไปด้วยความ ต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานราชการเป็นไป

รวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยความรวดเร็วและมี

55 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวน ติดต้ังกล้องตามแยกหลัก ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตามแยกที่ส่าคัญในเขตเทศบาล สอบสวนในการเกดิอบุัติเหตุหรือ ในเขตเทศบาลบ้านด่าน ที่เพียงพอ สะดวกปลอดภัย
ต่าบลบ้านด่าน อาชญากรรม ต่อการปฏิบัติงาน

208

56 โครงการติดต้ังเคร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเคร่ืองแสกนลายนิว้มือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองช่าง
แสกนลายนิ้วมือ พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ่านวน 1 เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

57 โครงการจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อแปรรูปตะไคร้หอมเป็น จดัซ้ือเคร่ืองสกดัน้่ามันระเหย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์  -ก่าจดัยุงลาย ปูองกนัโรคไข้ กองสาธารณสุข
สกดัน้่ามันหอมระเหย น้่ามันหอมระเหย ปูองกนัยุง จ่านวน 1 เคร่ือง ที่เพียงพอ เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบัติงาน   -ได้น้่ามันระเหยเพื่อปรับ
สมดุลห้องให้มีกล่ินหอมลด
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

กล่ินอบัชื้น

58 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเคร่ืองบดสับกิง่ไม้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ มีเคร่ืองบดสับกิง่ไม้ เพื่อ กองสาธารณสุข
เคร่ืองบดสับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  5  เคร่ือง ที่เพียงพอ ลดปริมาณ และส่ิงแวดล้อม

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน

59 โครงการปรับปรุง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบไร้สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อประชาชนได้รับทราบข่าว กองช่าง
ระบบเสียงตามสาย ประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง 1 ชุด ที่เพียงพอ ได้ทันสถานการณ์

ได้รับทราบ ต่อการปฏิบัติงาน
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60 เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้ในการตัดหญ้าบริเวณริม จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 มีครุภัณฑ์  -บริเวณที่ประชาชนสัญจร กองสาธารณสุข
แบบสายสะพาย ถนนและภายในเขตเทศบาล จ่านวน 4 เคร่ือง ที่เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยต่อสัตว์ร้าย และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบัติงาน และมิฉาชีพ

61 เคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการพ่นยุงลายและ จดัซ้ือเคร่ืองพ่อนหมอกควัน 150,000    150,000   150,000    150,000    150,000     มีครุภัณฑ์ ก่าจดัยุงและแหล่งเพาะพันธ์ุยุง กองสาธารณสุข
ท่าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง จ่านวน 2 เคร่ือง ที่เพียงพอ ปูองกนัการระบาดของโรค และส่ิงแวดล้อม

ต่อการปฏิบัติงาน ต่างๆ



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

62 โทรศัพท์มือถือระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สนองต่อ จัดซ้ือโทรศัพทม์ือถือระบบ Android 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 มีครุภัณฑ์ ประสานงานและติดต่อส่ือสาร ส่านักปลัด
 Android ภารกจิที่จ่าเป็นและเร่งด่วน และหรือ Tablet ที่เพียงพอ ได้คล่องตังและรวดเร็ว

ต่อการปฏิบัติงาน

63 โครงการ คชจ.ในการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ โครงการ คชจ.ในการ เช่าพื้นที่ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ส่านักปลัด
เช่าพืน้ที่โฮงต่ิงและ พนักงานเทศบาลและพนักงาน โฮงต่ิงและโดเมนเน็ม ที่เพียงพอ ของพนักงานและพนักงานจา้ง
โดเมนเน็ม จา้งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

64 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล ส่านักปลัด
เกา้อีพ้ลาสติก ท่างานของพนักงานมี จ่านวน 300 ตัวๆละ ที่เพียงพอ และเพื่อบริการประชาชน (งานปูองกนั)

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 240 บาท ต่อการปฏิบัติงาน

210

65 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพื่อจดัซ้ือโต๊ะกลมสแตนเลส 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล ส่านักปลัด
โต๊ะกลมสแตนเลส ท่างานของพนักงานมี Ø 120 ซม. จ่านวน 20 ตัวๆละ ที่เพียงพอ และเพื่อบริการประชาชน (งานปูองกนั)

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 5,000 บาท ต่อการปฏิบัติงาน

66 โครงการจดัซ้ือเส่ือ เพื่อให้การบริการประชาชนและ เพือ่จดัซ้ือเส่ือพลาสติกส่าหรับปพูืน้ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล ส่านักปลัด
พลาสติกส่าหรับปูพืน้ ท่างานของพนักงานมี ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร ที่เพียงพอ และเพื่อบริการประชาชน (งานปูองกนั)



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. จ่านวน ต่อการปฏิบัติงาน

20 ผืนๆ ละ 1,800  บาท

67 โครงการจดัซ้ือไมโครโฟน เพื่ออ่านวยความสะดวกใน เพือ่จดัซ้ือไมโครโฟน พร้อมสายยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล ส่านักปลัด
ส่าหรับการประชุมสภา การประชุมสภาและมี  15 เมตร ส่าหรับการประชุมสภาฯ ที่เพียงพอ และเพื่อบริการประชาชน

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน

68 โครงการจดัซ้ือโต๊ะเกา้อี้ เพื่ออ่านวยความสะดวกใน เพื่อจดัซ้ือโต๊ะเกา้อี้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาล ส่านักปลัด
ส่าหรับการประชุมสภา การประชุมสภาและมี ส่าหรับการประชุมสภา ที่เพียงพอ และเพื่อบริการประชาชน

ประสิทธิภาพ ต่อการปฏิบัติงาน

69 โครงการจดัซ้ือกล้องดิจติอลเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จัดซ้ือกล้องดิจิตอลถ่ายภาพ DSLR 40,000     40,000    40,000     40,000    40,000     มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ กองช่าง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 12 ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองการศีกษา
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ล้านพิกเซล จ่านวน 2 เคร่ือง ต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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70 จดัซ้ือตู้ล็อกเกอร์  เพื่อเกบ็ส่ิงของต่าง จดัซ้ือตู้ล็อกเกอร์  18 ประตู 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีครุภัณฑ์ เพือ่เกบ็ส่ิงของต่าง กองการศีกษา
18 ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน 4 หลัง ที่เพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

71 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เป็นการสร้างบรรยากาศใน กองช่าง /
ครุภัณฑ์เคร่ือง พนักงานเทศบาลตลอดจนพนัก- แบบแยกส่วน   ขนาด  16,000  B.T.U. ที่เพยีงพอ การท่างานให้มีประสิทธิภาพ งานปูองกนัฯ



แบบ ผ.03

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

ปรับอากาศ งานจา้งในส่านักงาน พร้อมอปุกรณ์จ่านวน 3  เคร่ือง ต่อการปฏิบัติงาน ย่ิงขึ้น งานทะเบียน
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีครุภัณฑ์

72 จดัซ้ือรถชาเล้ง เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จดัซ้ือรถชาเล้ง 1 คัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ที่เพียงพอ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

ต่อการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

73 โครงการจดัซ้ือวิทยุ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน จดัซ้ือวิทยุส่ือสารระบบ  VHF 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การติดต่อประสาน งานปูองกนั
ส่ือสารระบบ ระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วย FM  ขนาดก่าลังส่ง  5  วัตต์  ชนิด ที่เพียงพอ งานระหว่างหน่วยงานเป็น และบรรเทา
 VHF/FM ความรวดเร็ว  และการประสาน มือถือ  พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  เช่น ต่อการปฏิบัติงาน ไปด้วยความรวดเร็ว และการ สาธารณภัย

งานจากหน่วยงานข้างเคียง ตัวเคร่ืองพร้อมเสายาง  แบตเตอร์ร่ี ประสานงานจากหน่วยงาน
แจง้เหตุเมือ่ได้รับการร้องขอ แพค (นอก)  แท่นชาร์ทแบบตัดไฟ ข้างเคียงแจง้เหตุเมือ่ได้รับ

อตัโนมัติซองหนัง เสาสไลด์ 10 ท่อน การร้องขอ
พร้อมต้ังรหสัตามที่เทศบาลใช้งาน
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74 โครงการจดัซ้ือ เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกน้่าดับเพลิง ขนาด ดความจไุม่น้อยกว่า -   - 4,500,000 4,500,000 4,500,000.00 4,500,000 มีคุรุภัณฑ์ สามารดับเพลิงและใช้ในฤดู- ส่านักปลัด
รถบรรทุกน้่าดับเพลิง 12,000 ลิตร ชนิด10 ล้อ ที่เพียงพอ แล้งเพื่อการบรรเทาทุกข์ งานปูองกนัฯ
แบบถังน้่าในตัว  2เพลาเคร่ืองยนต์ ดีเซล ต่อการ

ก่าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ปฎิบัติงาน



แบบ ผ.03
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ส่าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต่าบลบ้านด่านโขงเจียม

200 แรงม้า

75 โครงการจดัซ้ือ เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 มีคุรุภัณฑ์ สามารถจดัเกบ็เกบ็ขยะและ กองสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะ กระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า ที่เพียงพอ ส่ิงแวดล้อมปฎิกลู ได้อย่างทั่วถึง และส่ิงแวดล้อม

 6,000 ซีซี หรือก่าลังเคร่ือง ต่อการ

สูงสุด ไม่ต่่ากว่า170กโิลวัตต์ ปฎิบัติงาน

76 โครงการจดัซ้ือ เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ   - 950,000 950,000 950,000 950,000 มีคุรุภัณฑ์ สามารถจดัเกบ็เกบ็ขยะและ กองสาธารณสุข

รถบรรทุกขยะ ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง ที่เพียงพอ ส่ิงแวดล้อมปฎิกลู ได้อย่างทั่วถึง และส่ิงแวดล้อม

ยนต์สูงสุเดไม่ต่่ากว่า 110 กโิลวัตต์ ต่อการ

แบบเปิดข้างเทท้าย ปฎิบัติงาน
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6.   ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

       แนวทางที่  2       ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส่านักงาน
เปูาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การติดต่อประสานงาน จดัซ้ือรถโดยสารขนาด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีครุภัณฑ์ ท่าให้การเดินทางไปติดต่อ ส่านักปลัด

รถโดยสาร ระหว่างหน่วยงานราชการและ 12 - 15 ที่นัง่ (ดีเซล) ที่เพียงพอ ประสานงานระหว่างหน่วย

ภายในจงัหวัดอบุลราชธานีเป็น จ่านวน  1  คัน ต่อการ งานราชการมีความคล่องตัว

ไปอย่างมีประสิทธิภาพเกดิ ปฏิบัติงาน เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ

ประโยชน์สูงสุด อย่างสูงสุด

2 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเกา้อีพ้นักพิงต่่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/

ส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  10  ตัว ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองช่าง/

ปฏิบัติงาน กองการศึกษา/

กองสวัสดิสังคม

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดซ้ือเกา้อี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเกา้อีส่้าหรับถ่ายเอกสาร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด

ส่าหรับถ่ายเอกสาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ่านวน  1  ตัว ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งสัมฤทธ์ิ



4 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือโต๊ะเหล็กท่างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/

ส่านักงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง ขนาด 4  ฟุต จ่านวน 10 ตัว ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น งานพัสดุ/

ปฏิบัติงาน กองการศึกษา/

กองสวัสดิสังคม

5 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อจดัเกบ็เอกสารปูองกนัการ จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด/

ส่านักงาน สูญหาย ของเอกสารทางราชการ ขนาด  2  บานประตู  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานการเงิน/

จ่านวน  10  ตู้ ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น งานพัสดุ/

ปฏิบัติงาน กองการศึกษา/

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

6 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อจดัเกบ็เอกสารปูองกนัการ จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อปูองกนัการสูญหายของ ส่านักปลัด

ส่านักงาน สูญหาย ของเอกสารทางราชการ ขนาด 2  บานเล่ือน ที่เพียงพอ เอกสารทางราชการ กองการศึกษา/

 จ่านวน  6  ตู้ ต่อการ กองสวัสดิสังคม/

ปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองส่ารองไฟ 15,000    15,000   15,000   15,000   15,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ งานธุรการ/

เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี  จ่านวน  3  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี งานเทศกจิ

ประสิทธิภาพ ต่อการ ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน



8 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จดัซ้ือเคร่ีองปร๊ินเตอร์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ส่านักปลัด  /

ส่านักงาน คอมพิวเตอร์และเอกสาร เลเซอร์ จ่านวน  2  เคร่ือง ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี งานปูองกนั

มีประสิทธิภาพ ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และบรรเทา

ปฏิบัติงาน สาธารณภัย

9 โครงการจัดซ้ือ เพื่อให้การติดต่อประสานงานกบั เพื่อจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกจิการเทศบาลและ งานปูองกนั

รถจักรยานยนต์ หน่วยงานราชการเป็นไปด้วย ตรวจการณ์ดับเพลิง  ที่เพียงพอ ให้การติดต่อประสานงาน และบรรเทา

ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมไซเรนด์ วิทยุส่ือสาร ต่อการ ระหว่างหน่วยงานราชการ สาธารณภัย

จ่านวน  1  คัน ปฏิบัติงาน เกดิความคล่องตัวมีและ

10 โครงการจดัซ้ือ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือกล้องดิจติอล  ขนาด  45,000    45,000   45,000   45,000   45,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานปูองกนัฯ

กล้องดิจติอล พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง 10.1 mpicell จ่านวน  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี กองสวัสดิการฯ /

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  3  เคร่ือง ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงาน

11 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ จดัซ้ือเคร่ืองอดัลมขนาด  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานปูองกนั

เคร่ืองอดัลม พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง 260  ปอนด์ พร้อมมอเตอร์  ที่เพียงพอ พนักงานและพนักงานจา้งมี และบรรเทา

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  3  แรง พร้อมสาย สาย ต่อการ ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สาธารณภัย

 2  ทาง จกุอดั และจกุลม ปฏิบัติงาน

12 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด เพือ่ให้การปฏิบัติงานของ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย  26,000    26,000   26,000   26,000   26,000    มีครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่านักปลัด

เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี แคร่ 18" จ่านวน 2  เคร่ือง ที่เพียงพอ เจา้หน้าที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ต่อการ ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน




