ประกาศเทศบาลตาบลวาปีปทุม
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลวาปีปทุม
***************************
ตามที่เทศบาลตาบลวาปีปทุม ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลวาปีปทุม ได้พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑4 มิถุนายน ๒๕62
ณ ห้ อ งประชุ ม บั ว ชมพู พิ ล าส ส านั ก งานเทศบาลต าบลวาปี ป ทุ ม และนายกเทศมนตรี ต าบลวาปี ป ทุ ม
ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เรียบร้อยแล้ว
เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติ ง านของเทศบาลตาบลวาปีปทุ ม เป็น ไปด้ วยความเรีย บร้อ ยถูก ต้องตาม
ระเบียบฯ และการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตาบลวาปีปทุมจึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

(นายประภาส กิจจินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรีตาบลวาปีปทุม

คำนำ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่ น โดยคณะกรรมการพั ฒนาท้อ งถิ่ นจัด ประชุม ประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายดั ง กล่ า ว จึ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และพร้อมที่จะนาไปสู่
การปฏิ บั ติ แ ละสามารถใช้ ใ นการประสานแผนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทาให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวาปีป ทุม จึง หวั ง เป็น อย่ างยิ่ ง ว่า แผนพั ฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงต่อไป
งานแผนและงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลวาปีปทุม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑1

ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

34

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลสรุปผล

111

ส่ วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้ านกายภาพ

๑.๑ ที่ต้งั ของหมู่บ้านหรื อชุมชนหรื อตาบล
เทศบาลตาบลเดิม คือ สุขาภิบาลตาบล ซึ่งได้จดั ตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2531 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาล ตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็ น
เทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็ น “เทศบาลตาบลหนองแสง” และได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “เทศบาลตาบลวาปี
ปทุม” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เทศบาลตาบลวาปี ปทุม ตั้งอยูบ่ นพืน้ ที่ของตัวอาเภอวาปี ปทุม และตั้งอยูใ่ นบางส่วนของตาบลหนองแสง
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ 2.31 ตาราง
กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองแสง
ทิศตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองแสง
ทิศใต้
จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองแสง
ทิศตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลหนองแสง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทว่ั ไปของเทศบาลตาบลวาปี ทุม มีสภาพทัว่ ไปของพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม
มีหนองน้ ากระจายตามพื้นที่
๑.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อาเภอวาปี ปทุม มีลกั ษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ( Tropical Monsoon Ceimate ) มี ๓ ฤดู
- ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม ปริ มาณน้ าฝนแต่ละปี ไม่สม่าเสมอ บางปี ฝนตกน้อยจน
แห้งแล้ง ฝนที่ตกจะเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ฝนจากทะเลจี
ุ่
น ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ
๑,๒๗๙.๘๓ มิลลิเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๒ องศาเซลเซี ยส
- ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศจะหนาวจัดในเดือนธันวาคมและมีลมแรง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๕ – ๑๒.๕ องศา
เซลเซียส
- ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุดเดือนเมษายน สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวมาก โดยจะร้อนที่สุดใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36 องศาเซลเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทัว่ ไปเป็ นดินร่ วนปนทราย

๒. ด้ านการเมือง/การปกครอง

เทศบาลได้จดั ตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีท้ งั หมด ๗ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลักเมือง ชุมชนโสมนัส ชุมชน
ขวัญปทุม ชุมชนเทศบาลเหนือ ชุมชนเมืองวาปี ชุมชนสาโรง ชุมชนหนองคู แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของชุมชนจานวน ๙ คน
๒.๑ เขตการปกครอง
๑. ชุมชนขวัญปทุม (หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ )
จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕ ถึงถนนสมารักษ์
๒. ชุมชนหลักเมือง (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒)
จากถนนปลายฝันไปถนนมิ่งเมืองไปสุดเขตถนนพิทกั ษ์นรากร(สุดเขตเทศบาล)
๓. ชุมชนโสมนัส (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ )
จากถนนสมารักษ์ไปถนนบุญพิทกั ษ์ถึงถนนพิทกั ษ์นรากร
๔. ชุมชนเมืองวาปี (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒๕ )
จากถนนมหาปรี ชาวงศ์ไปถนนสมารักษ์ไปถนนเคหะเจริ ญสุดเขตเทศบาลไปถนนปทุมพิทกั ษ์ถึง
ถนนสายบรบือ-บุรีรัมย์
๕. ชุมชนสาโรง (หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๕)
จากถนนกฤษมานิตถึงถนนพิทกั ษ์นรากรไปสุดเขตเทศบาลถึงถนนทางไปร้อยเอ็ด
๖. ชุมชนหนองคู (หมู่ที่ ๔ )
จากถนนพันธ์เพ็งไปถนนชลประทานไปถนนชลสุขถึงถนนสุขาภิบาล 9 สุดเขตเทศบาล
๗. ชุมชนเทศบาลเหนือ (หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ )
จากถนนร้อยเอ็ด-วาปี ปทุมไปลาห้วยจอกขวาง ไปถนนอารี ยน์ ุวตั รถึงถนนเคหะเจริ ญ
๒.๒ การเลือกตั้ง
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตาบลวาปี ปทุม ทั้งเขตเทศบาลเป็ น ๑ เขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาออกเป็ น ๒ เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ (เฉพาะทิศเหนือของถนนหลักเมือง) ,หมู่ที่ ๒๕
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๒ (ยกเว้นด้านทิศเหนือของถนนหลักเมือง) , หมู่ที่ ๓ ,
หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวาปี ปทุมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ดาเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน
ฯลฯ

จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๓,๘๑๓ คน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๘๓๐ คน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
จานวนผู้มาใช้ สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่ าสุ ด (พ.ศ. ๒๕๕๕)
- จานวนผูม้ าใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๒,๙๑๐ คน จากผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๘๑๓ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๗๖.๓๒
- จานวนผูม้ าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๔๖๑ คน จากผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๘๓๐
คน คิดเป็ นร้อยละ ๖๔.๒๖
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคาสั่ ง คสช. และปัจจุบันยังไม่ มีการเลือกตั้ง

๓. ประชากร

๓.๑ ข้ อมูลเกีย่ วกับจานวนประชากร (จานวนประชากรและจานวนครัวเรื อน)

รายการ
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
ครัวเรื อน

ปี 2557
2,472
2,719
5,191
2,166

ปี 2558
2,451
2,691
5,142
2,216

ปี 2559
2,428
2,661
5,089
2,267

ปี 2560
2,416
2,633
5,049
2,294

ปี 2561
2,395
2,621
5,016
2,317

๓.๒ ช่ วงอายุและจานวนประชากร
รายการ
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผูส้ ูงอายุ
รวม

ชาย (คน)
469
1,454
567
2,490

หญิง (คน)
513
1,580
497
2,590

หมายเหตุ
อายุต่ากว่า ๑๘ ปี
อายุ ๑๘-๖๐ ปี
อายุมากกว่า ๖๐ ปี
ทั้งสิ้น 5,080 คน

๔. สภาพทางสั งคม

๔.๑ การศึกษา
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวาปี ปทุม เป็ นการถ่ ายโอนภารกิจให้ แก่ เทศบาล

จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
ครู คศ.1
2
ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็ก
3
นักเรี ยนอายุ 2 – 5 ขวบ
31
39
รวมจานวนนักเรียน/ห้ องเรียน
31
44
รายการ

รวม

หมายเหตุ

2
3
70
75

ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษา มี 3 โรงเรียน คือ
โรงเรียนอนุบาลวาปี ปทุม สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
รายการ
ข้าราชการครู
พนักงาน ลูกจ้าง นักการ
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 2
นักเรี ยนชั้นอนุบาล ๓
นักเรี ยนชั้น ป.1
นักเรี ยนชั้น ป.2
นักเรี ยนชั้น ป.3
รายการ
นักเรี ยนชั้น ป.4
นักเรี ยนชั้น ป.5
นักเรี ยนชั้น ป.6
รวมจานวนนักเรียน/ห้ องเรียน

จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
9
22
4
5
๔
๔๔
48
4
54
59
4
52
51
5
56
71
4
38
57
จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
4
41
56
4
67
58
4
50
55
33
404
455

รวม

หมายเหตุ

31
9
92
115
103
127
95

รวม
97
125
105
859

หมายเหตุ

โรงเรียนเมืองวาปี ปทุม สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
รายการ
ข้าราชการครู
พนักงาน ลูกจ้าง นักการ
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 2
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 3
นักเรี ยนชั้น ป.1
นักเรี ยนชั้น ป.2
นักเรี ยนชั้น ป.3
นักเรี ยนชั้น ป.4
นักเรี ยนชั้น ป.5
นักเรี ยนชั้น ป.6
รวมจานวนนักเรียน/ห้ องเรียน

จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
25
48
3
4
6
63
66
6
85
90
8
131
122
7
109
110
7
106
112
7
129
145
7
145
142
7
120
143
888
55
940

หมายเหตุ

รวม
73
7
129
175
254
219
218
274
287
273
1,828

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ เป็ นโรงเรียนเอกชน
รายการ

จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
ครู
8
11
พนักงาน ลูกจ้าง นักการ
2
5
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 1
1
20
15
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 2
1
38
26
นักเรี ยนชั้น ป.1
1
22
21
นักเรี ยนชั้น ป.2
1
26
17
นักเรี ยนชั้น ป.3
1
25
15
นักเรี ยนชั้น ป.4
1
7
16
นักเรี ยนชั้น ป.5
1
8
10
นักเรี ยนชั้น ป.6
1
6
6
นักเรี ยนชั้น ม.1
1
11
10
นักเรี ยนชั้น ม.2
1
21
14
นักเรี ยนชั้น ม.3
1
30
15
นักเรี ยนชั้น ม.4
1
21
24
นักเรี ยนชั้น ม.5
1
35
10
นักเรี ยนชั้น ม.6
1
30
15
รวมจานวนนักเรียน/ห้ องเรียน
15
300
214

หมายเหตุ

รวม
19
7
35
64
43
43
40
23
18
12
21
35
45
45
45
45
514

ระดับมัธยมศึกษา มี 1 โรงเรียน
โรงเรียนวาปี ปทุม สั งกัดสานักงานมัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 26
จานวน
ห้ องเรียน(ห้ อง) ชาย (คน) หญิง (คน)
ข้าราชการครู
53
86
พนักงาน ลูกจ้าง นักการ
23
17
นักเรี ยน ชั้น ม.1
14
240
306
นักเรี ยน ชั้น ม.2
14
226
323
นักเรี ยน ชั้น ม.3
14
232
309
นักเรี ยน ชั้น ม.4
14
155
286
นักเรี ยน ชั้น ม.5
14
142
314
นักเรี ยน ชั้น ม.6
14
182
318
รวมจานวนนักเรียน/ห้ องเรียน
84
1,177
1,856
รายการ

รวม

หมายเหตุ

139
40
546
549
541
441
456
500
3,033

๔.๒ สาธารณสุ ข
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

การจาหน่ าย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
อสม.
คลินิกเอกชน
ร้านจาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
ร้านจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
ร้านประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ร้านตัดผมชายและเสริ มสวย

จานวน
1 แห่ ง
69 คน
9 แห่ ง
30 แห่ง
68 แห่ง
120 แห่ง
36 แห่ง

๔.๓ อาชญากรรม
เทศบาลไม่ มี เ หตุ อ าชญากรรมเกิ ดขึ้ น แต่มี เหตุ การณ์ ล ัก ขโมยทรั พย์สิน ประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ งเทศบาลก็ไ ด้ดาเนิ นการป้ องกันการเกิ ดเหตุดังกล่ าว จากการสารวจข้อ มูลพื้นฐานพบว่า
ส่วนมากครัวเรื อนมีการป้องกันอุบตั ิภยั อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๔.๔ ยาเสพติด
ปั ญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล พบว่าในเขตเทศบาลมีผทู ้ ี่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผูค้ า้ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่ วมมือกับทางผูน้ า ประชาชน หน่ วยงานของเทศบาล

ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยูเ่ ป็ นประจา การแก้ไขปั ญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ
ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึ กอบรมให้ความรู ้ ถ้านอกเหนื อจากอานาจหน้าที่ ก็เป็ นเรื่ องของ
อาเภอหรื อตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่ วมมือมาโดยตลอด
๔.๕ การสั งคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และผูป้ ่ วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผูพ้ กิ าร
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ ากจน ยากไร้ รายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาสไร้ที่พ่งึ
๕. ตั้งโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมบ้านคนจน
6. ดาเนินการโครงการฝึ กอบรมทักษะอาชีพให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
7. ดาเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผูย้ ากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
๘. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
๙. ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อาเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
๑๐. จัดตั้งโรงเรี ยนผูม้ ีอายุยนื

๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ ง
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดงั นี้
๑. ทางหลวงแผ่ นดิน
- หมายเลข ๒๐๔๐ สายอาเภอวาปี ปทุม – จังหวัดมหาสารคาม
- หมายเลข ๒๐๔๕ สายอาเภอวาปี ปทุม - จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. สะพาน จานวน ๑ สะพาน
๓. การจัดการขนส่ งมวลชน ประกอบด้วย
- รถโดยสารประจาทาง สายจังหวัดขอนแก่น - จังหวัดสุ รินทร์
สายจังหวัดร้อยเอ็ด – จังหวัดบุรีรัมย์
สายจังหวัดมุกดาหาร – จังหวัดระยอง
สายอาเภอวาปี ปทุม – กรุ งเทพฯ
๔. ถนน
ถนนในเขตเทศบาล มีท้งั หมด 47 สาย แยกเป็ น
- ถนนลาดยาง จานวน 17 สาย
- ถนน คสล. จานวน 30 สาย
-

๕.๒ การไฟฟ้ า
(๑) จานวนครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้า 2,255 หลังคาเรื อน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ทั้งหมด มี 670 จุด ครอบคลุมถนน 47 สาย
๕.๓ การประปา
การประปา อยูใ่ นความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ในเขตเทศบาลตาบลวาปี ปทุมมีผใู ้ ช้ท้งั หมด
จานวน 1,929 หลังคาเรื อน
ปั ญหาคือ มีขอ้ ร้องเรี ยนเรื่ องน้ าประปาขุ่นและมีกลิ่นบ่อยครั้ง เทศบาลได้ประสานไปทางประปาส่วน
ภูมิภาคเพือ่ ดาเนินการแก้ไข
5.4 โทรศัพท์
ระบุการให้บริ การเกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น
- มีการให้บริ การทั้งโทรศัพท์ประจาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริ การของ บริ ษทั
TOT และ 3BB
- มีการให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครื อข่ายครอบคลุมพื้นที่ท้งั หมด โดยผูใ้ ห้บริ การได้แก่
AIS DTAC และ TRUE
๕.5 ไปรษณีย์หรื อการสื่ อสารหรื อการขนส่ ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) มีไปรษณี ย ์ จานวน ๑ แห่ง ให้บริ การ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์
(๒) แม่ข่ายวิทยุสื่อสารศูนย์ปทุมทอง จานวน 1 ศูนย์
(๓) ลูกข่ายวิทยุสื่อสารศูนย์ปทุมทอง จานวน 13 เครื่ อง
(๔) สถานีวทิ ยุกระจายเสียงในเขตเทศบาล จานวน 3 สถานี
(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริ การครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล
(6) มีบริ การให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานเทศบาลตาบลวาปี ปทุม
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพค้าขาย เป็ นส่วนมาก ส่วนด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น
มีพ้นื ที่ทางการเกษตรจานวนน้อย ผลผลิต ได้แก่ การปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวต่างๆ
๖.๒ การปศุสัตว์
เป็ นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรื อนเป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม เช่น การเลี้ยงไก่
เป็ ด โค สุกร กระบือ
๖.๓ การบริการ
ร้านอาหาร
จานวน ๓๐ แห่ง
สถานีขนส่ง
จานวน ๑ แห่ง
ร้านเกมส์
จานวน ๔ แห่ง
สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 แห่ง

๖.๔ การท่ องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ส่งเสริ มการจัด
งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพ้นื บ้าน ร่ วมกับอาเภอวาปี ปทุมและการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ประเพณี ลอย
กระทง และประเพณี สงกรานต์
๖.๕ อุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
ประเภท ผลิตน้ าดื่ม จานวนโรงงาน 2 แห่ง (น้ าดื่มไอเพียว,น้ าดื่มเดวิส)
ประเภท ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวนโรงงาน 1 แห่ง (แครี่ คอมพิวเตอร์)
๖.๖ การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ
เทศบาลตาบลวาปี ปทุมมีสถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม ดังนี้
1
2
4
5

ตลาดสดเทศบาลมี
โรงฆ่าสัตว์
ธนาคาร
ร้านค้าทัว่ ไป

1 แห่ง
1 แห่ง
5 แห่ง
293 แห่ง

๖.๗ แรงงาน
ในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัย

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา
- ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.49 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขต
เทศบาล มีวดั จานวน 3 แห่ง
๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่สาคัญ มีดงั นี้
๑. ประเพณี งานออนซอนกลองยาว ประมาณเดือน ธันวาคม กิจกรรมที่ทา คือ ประกวดธิดา
กลองยาว ประกวดกลองยาว มีการจัดออกร้านนิทรรศการ
๒. ประเพณี งานลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรม คือประกวดนางนพมาศ
ประกวดกระทง และประกวดขบวนแห่
๓. ประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรม คือการรดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุ และ
แห่พระพุทธรู ปรอบเมือง
๗.๓ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทาเครื่ องจักสาร
ใช้สาหรับในครัวเรื อน ประดิษฐ์ดอกไม้ ทากระเป๋ า
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริ โภค เป็ นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากห้วยจอกขวาง ซึ่ งจะต้องนามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา
แหล่ งน้าในเขตเทศบาล มีจานวน 7 แห่ ง ดังต่ อไปนี้
1. หนองแสง
2. หนองคู
3. หนองแคน
4. หนองซาแฮด
5. ห้วยกุดแคน
6. อ่างเก็บน้ าห้วยจอกขวาง
7. การประปา
๘.๒ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่ วนมากเป็ นพื้นที่สาหรับ ที่อยูอ่ าศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่ มี
มลพิษ และน้ าฝนในการเกษตรก็ตอ้ งรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปั ญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้ าสาหรับการเกษตรได้เพิม่ ขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็ นของประชาชน เอกชน ปั ญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะ
ก็มากขึ้น การแก้ไขปั ญหา เทศบาลได้จดั ทาโครงการเพือ่ แก้ปัญหาให้กบั ประชาชนและเป็ นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เช่น โครงการรณรงค์คดั แยกขยะจากต้นทางก่อนถึงปลายทาง โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ใน
พื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ของเมืองให้ร่มรื่ นสวยงาม ให้เป็ นเมืองน่าอยู่
************************************

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของ
สถำบันหลักของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำม
เจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผน
และกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวม
พลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ ประจำชำติ “มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ ง ยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง
เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่ง ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไ ป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม

(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ
ดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำน
อำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้
ภำยใต้ก รอบกำรปฏิรู ปและพัฒ นำปั จจั ยเชิง ยุท ธศำสตร์ทุ กด้ ำน อั นได้แ ก่โ ครงสร้ ำงพื้น ฐำนและระบบโลจิ สติ ก ส์
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำม
เชื่อมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ำมำกขึ้น
(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิตอลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำร โดยมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบ
กำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำดและปลอดภัยของโลก
- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด และ
ปลอดภัย
- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิตอลและกำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น
- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบัน
เกษตรกร

(๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ
(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทำงที่ต้องให้
ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำยโอกำส
กำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม กรอบแนวทำงที่ต้องให้
ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
(๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำร
บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร

(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564)
ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580 ) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่ง กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่นของประเทศ และกำรสะท้อนถึง
โอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงกำรต่ อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำ ฉบับต่อๆ
ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำ ดังนี้
เป้ำหมำยรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณืที่ดี และเพิ่มควำมเชื่อมั่นของ
นำนำชำติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจและมีส่วนร่วม
จำกประชำชน
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรน้ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภำคกลำงและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภำค
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

แผนพัฒ นากลุ่ม จัง หวั ด กลุ่ม จั ง หวัด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ตอนกลาง (พ.ศ.2561 –
2564) “ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์” (ร้อย แก่น สาร สินธุ์)
วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมนาเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง”

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรเกษตรและอุตสำหกรรม กำรเกษตรให้สำมำรถ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรผลิตของสินค้ำเกษตร
2. พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก
3. พัฒนำศักยภำพตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำรและโลจิสติกส์
กลยุทธ์
1. พัฒนำศักยภำพ SMEs และเครือข่ำยผู้ประกอบกำรอย่ำงบูรณำกำร
2. พัฒนำและเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์และระบบรำง
3. พัฒนำคุณภำพฝีมือแรงงำนและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบกำร
4. พัฒนำระบบกำรตลำดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจร
กลยุทธ์
1. พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
4. พัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและให้เป็นศูนย์กลำงแฟชั่นผ้ำไหมในนำนำชำติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 – 2565)
วิสั ย ทั ศน์ “เป็ นแหล่ ง ผลิตสิ นค้า เกษตรและอาหารคุ ณภาพ ศู นย์ กลางบริ ก ารทางการศึ กษาและ
วัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

ภำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับจังหวัด
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดมหำสำรคำมเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
เป็นศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรม
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 . ส่ ง เสริ มและพั ฒนาระบบ การผลิ ต การแปรรู ปผลผลิ ต และ
การตลาด สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 4. พั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของประชาชน สู่สั ง คมรู้ จั กสามัค คี เทิ ดทู น
สถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม
(พ.ศ.2561 – 2564 )
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ
2. พัฒนำผู้เรียน ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. สนับสนุนงำนวิชำกำรและกิจกรรมทำงกำรศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมกำรศึกษำ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กำรกีฬำ และนันทนำกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนำส่งเสริมกำรเกษตร กำรพำณิชย์ และกำรลงทุน
2. พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้น ฐำน แหล่งน้ำสำธำรณะ โบรำณสถำนและแหล่งท่องเที่ยว และ
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มศักยภำพประสิทธิภำพกำรทำงำนของท้องถิ่น
2. สนั บสนุ น ช่ วยเหลื อ และประสำนกำรท ำงำนระหว่ำ งองค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น องค์ ก รและ
หน่วยงำนอื่น
3. สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกำรพัฒนำตำมที่กฎหมำยกำหนด

หารส่วนตาบลวัง

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวาปีปทุม
วิสัยทัศน์

“เทศบาลตาบลวาปีปทุม เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง พึ่งพาตนเองได้ สุขภาพอนามัยดี
มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

พันธกิจ
ภารกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ภารกิจที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว
ภารกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
ภารกิจที่ 4 เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน
ภารกิจที่ 5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยบริหำรและค่ำใช้จ่ำย งบประมำณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และเป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำลตำบลวำปีปทุม

จุดมุ่งหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อปรับปรุงกำรคมนำคมและกำรสื่อสำรให้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย
เพื่อให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิต และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้เพียงพอ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรสื่อสำร
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง และกำรควบคุมอำคำร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาอบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอบรม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และ
การท่องเทีย่ ว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1
2
๓
๔

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชยกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำป่ำและน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1 เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำ
ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว
2 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยบริหำรและค่ำใช้จ่ำย งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
และเป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำลตำบลวำปีปทุม
แนวทางการพัฒนา
1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
2 แนวทำงกำรพัฒนำทำงกำรเมือง / กำรบริหำรจัดกำรองค์กร

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบ
ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ ดำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำล
และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ตำบลวำปีปทุม
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรสื่อสำร
แนวทางที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
แนวทางที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง และกำรควบคุมอำคำร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่ง และกำรสื่อสำร

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งและกำรสื่อสำร
2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
และสำธำรณูปกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
และกำรควบคุมอำคำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรฝังเมืองและกำรควบคุมอำคำร
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองช่ำง
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบ กำรผลิต กำรแปรรูปผลผลิต และกำรตลำด
สินค้ำเกษตร และอำหำรคุณภำพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาอบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
1) พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
2) เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำ ดำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
สุขภำพอนำมัย ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอบรม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ
แนวทางที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
อบรม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำอบรม ศำสนำ
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ท้องถิ่น
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ
3. กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร
สังคม

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรกำรส่งเสริมอำชีพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1 กำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1) พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน
2) เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ในชุมชน
ดำเนินงำนด้ำนเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
แนวทางที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แนวทางที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน สู่สังคม รู้รักสำมัคคี เทิดทูนสถำบัน
ของชำติ เอื้ออำทรและสมำนฉันท์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการ
ท่องเที่ยว
1) พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน
2) เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของ
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ชุมชน
ดำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
แนวทางที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชยกรรม
แนวทางที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
แนวทางที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
กำรลงทุน
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชย
กรรม
๓. กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
๔. กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรพำณิชยกรรม
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรเกษตร
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิกำรสังคม
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1) พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำร
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำ
ป่ำและน้ำ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำป่ำและน้ำ
ป่ำและน้ำ

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองสำธำรณสุข
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
1) พันธกิจที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งดำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว
2) เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร
จัดกำร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร
จัดกำร

3) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แนวทางที่ 2 กำรพัฒนำทำงกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา
1. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมี
ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ส่วนร่วมของประชำชน
ดำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
2. กำรพัฒนำทำงกำรเมือง กำร ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร
ดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำทำงกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
5) ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : 4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน สู่สังคมรู้จักสำมัคคี เทิดทูนสถำบันของ
ชำติ เอื้ออำทรและสมำนฉันท์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลวาปีปทุม
จากประเด็ น ความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทางกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง จะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตาบลวาปีปทุม จึงได้กาหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เทศบาลตาบลวาปีปทุม เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง พึงพาตนเองได้

สุขภาพอนามัยดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
เทศบาล

1. ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

ยุทธศาสตร์จังหวัด
1.ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
กำรผลิต กำรแปรูปผลผลิต
และกำรตลำด สินค้ำเกษตร
และอำหำรคุณภำพ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
พื้นฐำน ทั้งสำธำรณูปโภค
ทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น
และสำธำรณูปกำรเพื่อให้
เป็นเมืองน่ำอยู่

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน พัฒนำเมือง
น่ำอยู่ และกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
พัฒนำเมืองน่ำอยู่
และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

1. กำรพัฒนำด้ำนกำร
คมนำคม ขนส่งละกำรสื่อสำร
2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง
และกำรควบคุมอำคำร

- โครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง/ถนนหินคลุก
- โครงกำรก่อสร้ำงปละ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เสริมผิวทำงพำรำแอสฟัล
ติกคอนกรีต
- โครงกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทำง
ระบำยน้ำ
- โครงกำรขุดลอกทำง
ระบำยน้ำถนนทุกสำย
- โครงกำรขุดลอกที่เก็บกัก
น้ำ
- โครงกำรปรับปรุงระบบ
กระจำยเสียงของเทศบำล
- โครงกำรปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตในเทศบำล

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

2.ด้ำนกำรส่งเสริม
3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ อบรมศำสนำ กำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำร
และคุณภำพ ชีวิต
เป็นศูนย์กลำงบริกำรทำง
กำรศึกษำและวัฒนธรรมของ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.

1.กำรจัดกำรศึกษำและ
สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

เป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ
กำรศึกษำ ศำสนำและ
คุณภำพชีวิตเพื่อให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีนำไปสู่กำรเป็นเมือง
น่ำอยู่

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ
- โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ
- โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง
- โครงกำรขยำยเขต
น้ำประปำ
- โครงกำรพัฒนำฐำน
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ
(GIS) ครอบคลุมภำยใน
เขตเทศบำล

ส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำ กำรกีฬำ
สุขภำพอนำมัย
ศำสนำวัฒนธรรม
และประเพณี

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรศึกษำ
กำรกีฬำ สุขภำพ
อนำมัย ศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ
3.กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร
สังคม

- โครงกำรจัดส่งเสริมสนับ
สนับสนุนพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ
- โครงกำรสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อกำรพัฒนำ
เด็กและเยำวชน
- โครงกำรจัดส่งเสริมสนับ
สนับสนุนพัฒนำด้ำนศิลป
วัฒนธรรมจำรีตประเพณี

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ
- โครงกำรจัดส่งส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
- โครงกำรจัดส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำกลุ่ม
อำชีพภำยในเขตเทศบำล
- โครงกำรจัดส่งเสริม
สนับสนุนสงเครำะห์เด็ก
สตรี ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้ประสบภัยทำง
ธรรมชำติ
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนำด้ำนกำร
กีฬำให้กับประชำชน
ภำยในเขตเทศบำล
- โครงกำรจัดส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำน
สุขภำพให้กับประชำชน
ภำยในเขตเทศบำล
- โครงกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่นเทศบำล

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

3.ด้ำนกำรจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

4.พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ประชำชน สู่สังคม รู้รักสำมัคคี ของสังคมและชุมชนใน
เทิดทูนสถำบันของชำติ เอื้อ
ท้องถิ่น
อำทรและสมำนฉันท์

เป็นกำรจัดระเบียบชุมชน
สังคมและกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยเพื่อนำไปสู่
กำรเป็นเมืองน่ำอยู่

เสริมสร้ำงควำม
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และส่งเสริม
ด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน

4.ด้ำนกำรวำงแผนกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม ส่งเสริม
กำรเกษตร และกำร
ท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน 3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
และกำรท่องเที่ยวเชิง
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม เป็น ทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นกำรวำงแผน กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชย
กรรมและกำรท่องเที่ยวเพื่อ
นำไปสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่

เสริมสร้ำงควำม
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และส่งเสริม
ด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

เพื่อเสริมสร้ำงควำม 1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
สงบเรียบร้อยใน
ประชำธิปไตย
ชุมชน
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย

ผลผลิต/โครงการ

- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยให้กับ
ประชำชนภำยในเขต
เทศบำล
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย
เพื่อส่งเสริมด้ำน
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม - โครงกำรส่งเสริม
เศรษฐกิจของชุมชน กำรลงทุน
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชย ส่งเสริมกำรลงทุน
- โครงกำรส่งเสริม
กรรม
สนับสนุนในด้ำนกำรลงทุน
๓. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
ในอำชีพอุตสำหกรรมและ
กำรเกษตร
หัตถกรรมในครัวเรือน
๔. กำรพัฒนำด้ำนกำร
- โครงกำรส่งเสริม
ท่องเที่ยว
สนับสนุนงำนประเพณี
และกำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

5.ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกำร
ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน 3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
และกำรท่องเที่ยวเชิง
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม เป็น ทำงเศรษฐกิจในท้องิถ่น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่กำร
เป็นเมืองน่ำอยู่

ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน พัฒนำเมือง
น่ำอยู่และกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

เพื่อพัฒนำเมืองน่ำ
อยู่และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษำ
ป่ำและน้ำ

6.ด้ำนกำรเมือง บริหำร
จัดกำร

4.พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน สู่สังคมรู้รักสำมัคคี
เทิดทูนสถำบันของชำติ เอื้อ
อำทรและสมำนฉันท์

เป็นกำรพัฒนำกำรเมือง
พัฒนำระบบกำร
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อ บริหำรจัดกำรที่ดี
นำไปสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ ให้มีควำมโปร่งใสใน
ทุกด้ำน รวมทั้งกำร
อำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงทั่วถึง
สะดวกและรวดเร็ว

เพื่อพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่
ดี ให้มีควำมโปร่งใส
ในทุกด้ำน รวมทั้ง
กำรอำนวยควำม
สะดวกแก่
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงทั่วถึง
สะดวกและรวดเร็ว

1. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
2. กำรพัฒนำทำงกำรเมือง
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร

4.กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพองค์กร

ผลผลิต/โครงการ
- โครงกำรจัดส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำยในเขตเทศบำล
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรขยะและระบบ
บำบัดน้ำเสีย
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้กับประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
เทศบำล
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนภำคีเครือข่ำย
ต่ำงๆ ให้มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำเทศบำล
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำศักยภำพ
ของคณะผู้บริหำร/สมำชิก
สภำเทศบำล/พนักงำน/
ลูกจ้ำงเทศบำล

ยุทธศาสตร์
เทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

แนวทางการพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ
- โครงกำรจัดหำวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำนและกำร
บริกำรประชำชน

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเทศบำลตำบลวำปีปทุม และศักยภำพกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลวำปีปทุม
โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน จัดทำ SWOT Analysis จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค
(T) สรุปได้ดังนี้

1. จุดแข็ง (Strengths)
(1) ระบบการบริหาร
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

(1.6)
(1.7)
(1.8)
(1.9)

มี พ.ร.บ. ระเบียบ เทศบัญญัติ ให้อำนำจหน้ำที่เทศบำลไว้ชัดเจน
มีกำรแบ่งแยกมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
มีกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในองค์กรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ
มีกำรจัดทำแผนพัฒนำทุกระดับ เช่น ส่ง เสริมกำรจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนำสำมปี แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
มีหน่วยบริกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
มีกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนทุกระดับ

(2) อัตรากาลัง

(2.1) บุคลำกร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับดี
(2.2) มีกำรพัฒนำบุคลำกรและจัดส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรม
(2.3) มีแผนอัตรำกำลังที่เหมำะสมกับโครงสร้ำง สถำนกำรณ์คลัง

(3) การเงิน/งบประมาณ

(3.1) มีกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งรำยได้ และระบบกำรจัดเก็บภำษี
(3.2) มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

(4) ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(4.1) มีกลุ่มอำชีพ และเศรษฐกิจชุมชนของเทศบำลตำบลวำปีปทุม
(4.2) มีกลุ่มออมทรัพย์กองทุนวันละบำท
(4.3) สนับสนุนกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
(4.4) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่อำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน

2. จุดอ่อน (Weaknesses)
(1) ระบบการบริหาร

(1.1) ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติสับสนหรือขำด
ควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ
(1.2) หน่วยตรวจสอบที่เกี่ ยวข้องตีควำมกฎหมำยแตกต่ำงกั น ทำให้ สับสนในแนวทำงกำรปฏิบั ติ
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำท้องถิ่น ส่งผลเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์

(1.3) บุคลำกรฝ่ำยข้ำรำชกำรยังไม่มีเพียงพอ
(1.4) ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
(1.5) กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง

(2) การเงิน/งบประมาณ

(2.1) มีปัญหำในกำรบริหำรงบประมำณ เนื่องจำกกำรแก้ไขระเบียบฯ /นโยบำยของ
รัฐบำลแต่ละสมัยทำให้กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ จำเป็นต้องรอเงิน
(2.2) มีกำรโอนงบประมำณ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีอยู่เสมอ
(2.3) ต้องทบทวน/แก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนำเทศบำลตำบลวำปีปทุม ทำให้ เกิดควำมล่ำช้ำ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2.4) ขำดกำรดำเนินกิจกำรทำงเทศพำณิชย์

(3) ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น

(3.1) กำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณี ในกลุ่มเยำวชนถูกมองข้ำม/มองว่ำเป็น
หน้ำที่ของครอบครัวหรือโรงเรียน
(3.2) คนรุ่นหลังไม่สืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น/กำรสนับสนุนงบประมำณไม่ต่อเนื่อง
หรือมีพลังผลักดันในชุมชนและภำครัฐน้อย
(3.3) ไม่มีแหล่งเรียนรู้ภำยในเทศบำล
(3.4) ไม่มีแหล่งกระจำย สินค้ำของกลุ่มอำชีพและด้ำนกำรเกษตร

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4.1) ประชำชนขำดจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรบำรุงรักษำสิ่งแวดล้อม
(4.2) กำรบริหำรจัดกำรขยะ ยังไม่เป็นระบบครบวงจร
(4.3) กำรบริหำรจัดกำร ระบบระบำยน้ำในเขตเทศบำลยังไม่เป็นระบบ

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑. โอกาส (Opportunity)

(1) มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นมีทิศทำงที่สอดคล้องกันทุกระดับ มีกำรประสำนแผนฯ และบูรณำกำร
ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นระบบ
(2) มีกฎหมำยกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นเป็นอิสระในกำรพัฒนำ มีระเบียบ เทศบัญ ญัติเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำน

๒. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัด (Threat)

(1) กฎหมำย ระเบียบ เทศบัญญัติ ยังขำดควำมยืดหยุ่น หรือมีข้อจำกัดพอสมควร
(2) กำรจัดสรรงบประมำณ/เบิกจ่ำยล่ำช้ำ
(3) กำรถ่ำยโอนภำรกิจ ที่บุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรฝึกอบรมไม่เพียงพอหรือในห้วงเวลำ
ที่ไม่พร้อมก่อเกิดผลเสียในกำรปฏิบัติ
(4) ค่ำครองชีพปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว แต่รำยได้ยังคงตำมหลังเช่นเคย
(๕) ตลำดสินค้ำกำรเกษตรมีควำมต้องกำรไม่แน่นอนและมีกำรแข่งขันสูง
(๖) กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองไม่แน่นอน
(๗) เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เกิดผลด้ำนลบกับเยำวชนยำกต่อกำรพัฒนำ
(๘) ปัญหำสิ่งเสพติดที่ระบำดอย่ำงหนัก นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ ประชำชนไม่ให้
ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
๑

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับ หน่วยงา
ผิด
น
ชอบหลัก สนับสนุน

ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการดาเนินงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสาธารณสุข
สานักปลัด
กองคลัง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณสุข

๓. ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานัก
ปลัด
กองคลัง

๔. ด้านการพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
ส่งเสริมการเกษตร
และการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการเคหะและชุมชน

สานักปลัด
สานักปลัด
กอง
สาธารณสุข
กองสวัสดิการ
สานักปลัด
กอง
สาธารณสุข
สานักปลัด
กองช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านการเกษตร
ด้านการเศรษกิจ

แผนงานการเคหะและชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กองช่าง

สานัก
ปลัด
กองคลัง

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สานัก
ปลัด
กองคลัง
สานัก
ปลัด
กองคลัง

สานัก
ปลัด
กองคลัง

ที่

ยุทธศาสตร์

๖. ด้านการพัฒนา
การเมือง บริหาร
จัดการ

ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน หน่วยงา
รับผิดชอบ
น
หลัก
สนับสนุน
สานักปลัด
สานักปลัด
กองสวัสดิการ
กองช่าง
สานักปลัด
กอง
สาธารณสุข

สานักปลัด
กองคลัง

แบบ ผ 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )
เทศบำลตำบลวำปีปทุม
ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

6

2,080,000

4

2,250,000

2

1,090,000

12

5,420,000

2

100,000

2

100,000

3

300,000

5

2,900,000

7

6,600,000

19

10,000,000

2

100,000

2

100,000

9

2,380,000

9

5,150,000

9

7,690,000

31

15,420,000

2.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป

3

80,000

3

80,000

3

80,000

3

80,000

3

80,000

15

400,000

2.2 แผนงานการศึกษา

14

15,746,200

18

16,136,240

18

16,801,500

18

16,911,200

18

16,917,200

86

82,512,340

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7

735,000

7

365,000

7

440,000

7

440,000

7

440,000

35

2,420,000

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

390,000

4

390,000

4

420,000

4

420,000

4

420,000

20

2,040,000

2.5 แผนงานสังคมสังเคราะห์

5

530,000

5

530,000

5

530,000

5

530,000

5

530,000

25

2,650,000

2.6 แผนงานสาธารณสุข

10

465,500

10

465,500

10

470,000

8

470,000

8

470,000

46

2,341,000

2.7 แผนงานงบกลาง

4

8,053,000

4

9,313,000

4

9,905,000

4

10,497,000

4

11,049,000

20

48,817,000

47

25,999,700

49

29,348,200

49

29,906,200

247

141,180,340

รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

รวม

51

27,279,740

51

28,646,500

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนจัดระเบียบชมุชน
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป

2

30,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

10

190,000

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6

90,000

6

90,000

6

100,000

6

100,000

6

100,000

30

480,000

3.3 แผนงานสาธารณสุข

1

100,000

1

100,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

350,000

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

5

100,000

10

240,000

10

250,000

1,120,000

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

50,000

1

4.2 แผนงานการพาณิชย์

4

520,000

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1

รวม

10

210,000

10

210,000

10

210,000

50

50,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

8

400,000

4

520,000

4

5,260,000

4

510,000

3

260,000

19

7,070,000

200,000

1

200,000

1

200,000

2

400,000

1

200,000

6

1,200,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

5

2,600,000

7

1,770,000

7

1,770,000

8

5,760,000

9

1,210,000

760,000

38

11,270,000

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน
กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม
ส่งเสริมกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว

4.4 แผนงานการเคหะและชุมชน
รวม

7

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

5

870,000

5

870,000

7

2,570,000

7

2,570,000

6

970,000

30

7,850,000

5.2 แผนงานการพาณิชย์

1

200,000

1

200,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

5

700,000

5.3 แผนงานการเกษตร

2

70,000

2

70,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

10

260,000

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

5

1,000,000

9

1,340,000

9

1,340,000

11

2,910,000

11

2,910,000

1,310,000

50

9,810,000

6.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป

12

685,000

12

685,000

11

535,000

12

785,000

11

535,000

58

3,225,000

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

280,000

3

280,000

3

280,000

3

280,000

3

250,000

15

1,370,000

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

250,000

1

250,000

1

250,000

1

250,000

1

250,000

5

1,250,000

1

4,000,000

1

4,000,000

45,000

6

325,000

รวม

10

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง
บริหำรจัดกำร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.6 แผนงานสาธารณสุข

1

45,000

1

45,000

2

145,000

1

45,000

รวม

17

1,260,000

17

1,260,000

17

1,210,000

18

5,360,000

16

1,080,000

85

10,170,000

รวมทั้งสิ้น

92

30,709,700

31,999,740

106

41,116,500

106

44,188,200

101

40,956,200

501

188,970,340

96

1

แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )
เทศบาลตาบลวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการเสริมผิวทางพารา -เพื่อการคมนาคม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สะดวก
สุขาภิบาล 10 (ช่วงแยก ปลอดภัย
ถนนศรีมงคล – แยกถนน
ชลสุข)
(เสนอโดยแผนชุมชน)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอน
กรีตถนนสุขาภิบาล
10 (ช่วงแยกถนน
ศรีมงคล – ถนนชล
สุข)
กว้าง 5.5–5.7 ม.
ยาว 104 ม.
หนา 0.04 ม.
พท. 572 ตร.ม.
(ชุมชนหนองคู)

-

-

230,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ถนนพาราแอสฟัลต์ ประชาชนใช้สัญจร
ติกคอนกรีต
ได้สะดวกปลอดภัย
กว้าง 5.5–5.7 ม. ไร้ฝุ่น
ยาว 104 ม.
หนา 0.04 ม.
พท. 572 ตร.ม.

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2 โครงการเสริมผิวทางพารา เพื่อให้ประชาชนได้ เสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน มีการคมนาคมที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้านสมประสงค์ สะดวกปลอดภัย
สมประสงค์(ด้านทิศ
(เสนอโดยแผนชุมชน)
ตะวันออก)
กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หนา 0.04 ม.
พท. 400 ตร.ม.
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ)
เพื่อให้ประชาชนได้ ก่อสร้างถนน
3 โครงการบูรณะผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการคมนาคมที่
ถนนเรืองดารงค์
ถนนเรืองดารงค์ เริ่ม
สะดวกปลอดภัย
นาไม่ท่วมขังถนน จากแยก มค 2045
(เสนอโดยแผนชุมชน)
– แยกถนนอารีนุวัตร
กว้าง 3.7 – 4 ม.
ยาว 411.5 ม.
หนา 0.15 ม.
พืนที่ 1,621.55
ตร.ม
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

170,000

-

-

-

880,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ถนนพาราแอส ประชาชนใช้
ฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรได้สะดวก
กว้าง 4 ม.
ปลอดภัยไร้ฝ่นุ
ยาว 100 ม.
หนา 0.04 ม.
พท. 400 ตร.ม.

กองช่าง

ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยนาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
กว้าง 3.7 – 4 ม.
ยาว 411 ม.
หนา 0.15 ม.
พืนที่ 1,621.55
ตร.ม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการเสริมผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ซอยหอสมุด
(เสนอโดยแผนชุมชน)

๕ โครงการปรับปรุง
ทางเดินเท้า ถนนวาปีฯมหาสารคาม และ
ถนนกฤษมานิตย์
ช่วงหน้าที่ว่าการอาเภอ
(เสนอโดยแผนชุมชน)
๖ โครงการปรับปรุง
อาคาร/สถานที่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีการคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย
นาไม่ท่วมขังถนน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหอ
สมุด เริ่ม จากแยก
ถนนกฤษมานิตไปทาง
ทิศตะวันออก
กว้าง 3.4 – 4 ม.
ยาว 223 ม.
หนา 0.04 ม.
พืนที่ 858.40 ตร.ม
(ชุมชนสาโรง)
เพื่อปรับปรุงผิว เสริมผิวทางเดินเท้าหนา
๕ ซม.พร้อมตีลายและ
ทางเดินเท้าให้
สามารถใช้งานได้ดี ยกระดับฝาบ่อพัก
จานวน 25บ่อ พท.
ไม่สะดุด
กว้าง 3.5 ม. ยาว
312.60 ม. พท.ไม่
น้อยกว่า1,056.73
ตร.ม.
เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร/
สถานที่ ที่ชารุด
สถานที่ สานักงาน
เทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

250,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหอสมุด
เริ่มจากแยกถนน
กฤษมานิตไปทางทิศ
ตะวันออก
กว้าง 3.4 – 4 ม.
ยาว 223 ม.
หนา 0.04 ม.
พืนที่ 858.40 ตร.ม

ประชาชนใช้
สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยนาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

250,000

-

-

ผิวทางเดินเท้าเรียบ
ไม่ขรุขระโดยมี พท.
ไม่น้อยกว่า
1,056.73 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 5 ซม.
กว้าง 3.5 ม.
ยาว 312.60 ม.

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ใน
การสัญจรบน
ทางเดินเท้าได้
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000

300,000

300,000

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ตาม
แบบแปลนเทศบาล
กาหนด

มีอาคาร
สถานที่
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๗ โครงการเสริมผิวทางพารา เพื่อให้ประชาชนได้ เสริมผิวทางพาราแอส
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน มีการคมนาคมที่
ฟัลท์ติกคอน กรีตถนน
ผดุงธรรม
ผดุงธรรม เริ่มจากถนน
สะดวกปลอดภัย
สุขาภิบาล 9 – แยก
(เสนอโดยแผนชุมชน)
ถนนปลายฝัน
กว้าง 6 ม.
ยาว 230 ม.
หนา 0.04 ม.
พท.1,380 ตร.ม.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

550,000

-

ถนนพาราแอสฟัลท์ ประชาชนใช้สัญจร
ติกคอนกรีต
ได้สะดวกปลอดภัย
กว้าง 6 ม.
ไร้ฝุ่น
ยาว 230 ม.
หนา 0.04 ม.
พท.1,380 ตร.ม.

กองช่าง

-

-

-

900,000

-

ถนนพาราแอสฟัลท์ ประชาชนใช้สัญจร
ติกคอนกรีต
ได้สะดวกปลอดภัย
กว้าง 5-5.5 ม. ไร้ฝุ่น
ยาว 342 ม.
หนา 0.04 ม.
พืนที่ 1,785.5
ตร.ม

กองช่าง

ชอบหลัก

(ชุมชนหนองคู)
๘ โครงการเสริมผิวทางพารา เพื่อให้ประชาชนได้ เสริมผิวทางพาราแอส
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน มีการคมนาคมที่
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
อารีย์นุวัตร
อารีย์นวุ ัตร
สะดวกปลอดภัย
กว้าง 5-5.5 ม.
(เสนอโดยแผนชุมชน)
ยาว 342 ม.
หนา 0.0๔ ม.
พืนที่ 1,785.5 ตร.ม
.
(ชุมชนเทศบาลเหนือ)

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้ เสริมผิวทางพารา
๙ โครงการเสริมผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกคอน
มีการคมนาคมที่
คอนกรีตถนนปทุมพิทักษ์ สะดวกปลอดภัย
กรีตถนนปทุมพิทักษ์
กว้าง 4 ม.
(เสนอโดยแผนชุมชน)
ยาว 482 ม.
หนา 0.04 ม.
พท.1,928 ตร.ม.

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

790,000

-

-

-

500,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ถนนพาราแอส ประชาชนใช้สัญจร
ฟัลท์ติกคอนกรีต ได้สะดวกปลอดภัย
กว้าง 4 ม.
ไร้ฝุ่น
ยาว 482 ม.
หนา 0.04 ม.
พท.1,928
ตร.ม.

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

(ชุมชนหนองคู)
๑๐ โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนาม
แบดมินตันเทศบาล
แบดมินตันให้ได้
(เสนอโดยแผนชุมชน) มาตรฐาน

ปรับปรุงสนาม
แบดมินตันตามแบบ
แปลนเทศบาล
กาหนด
(ชุมชนโสมนัสฯ)

สนาม
มีสนามแบดมินตันที่ กองช่าง
แบดมินตันได้ ได้มาตรฐาน สามารถ
ใช้งานได้
มาตรฐาน
สามารถใช้งาน
ได้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายนาภายในเขต
เทศบาล
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อแก้ไขท่อนา ราง รางระบายนาไม่
ระบายนา อุดตันและ อุดตันสามารถ
แก้ไขปัญหานาท่วมขัง ระบายนาได้

(ชุมชนทัง 7
ชุมชน)
2 โครงการก่อสร้าง
แก้ไขปัญหานาท่วมขัง รางระบายนารูป
รางระบายนารูปตัวยู
และการระบายนาใน ตัวยูพร้อมฝาปิด
พร้อมฝาปิดถนนสุขาภิบาล ชุมชน
ถนนสุขาภิบาล
9
9 จากแยก
ถนนพันธ์เพ็ง (เสนอโดยแผนชุมชน)
แยกถนนชลสุข
ขนาด
0.40x0.40 ม.
ยาว 599 ม.
(ชุมชนหนองคู)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

200,000

200,000

200,000

ระบบระบาย ระบายนาได้ ดีขึน
นาไม่อุดตัน
/ การกาจัดนาเสีย
สามารถระบาย ได้ดียิ่งขึน
นาได้

กองช่าง

-

-

-

-

รางระบายนา การระบายนาได้ดี
รูปตัวยูตาม
ไม่เกิดนาท่วมขัง
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด
สามารถระบาย
นาได้ดี นาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

2,100,000

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการวางท่อระบาย
นาในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหานา
วางท่อระบาย
ท่วมขังและการระบาย นาพร้อมบ่อพัก
นาในชุมชน
ถนนบุญพิทักษ์
(เสนอโดยแผนชุมชน)
1 เริ่มจากแยก
ถนนมหาปรีชา
วงศ์-แยกพิมาน
เมฆินทร์ ขนาด
ศก.0.40 ม.
ยาว 361 ม.
(ชุมชนโสมนัส)
4 โครงการก่อสร้าง
เพื่อแก้ไขปัญหานา
รางระบายนารูป
รางระบายนารูปตัวยูพร้อม ท่วมขังและระบายนา ตัวยูพร้อมฝาปิด
ฝาปิดถนนเคหะเจริญ
ในชุมชน
ถนนเคหะเจริญ
จากแยกทางหลวง
(เสนอโดยแผนชุมชน)
2040–แยกถนน
ปทุมพิทักษ์ ขนาด
0.40 x 0.40 ม.
ยาว 657 ม.
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

500,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ท่อระบายนา การระบายนาได้ดี
พร้อมบ่อพัก
ไม่เกิดนาท่วมขัง
ตามแบบแปลน
เทศบาล
กาหนด/
สามารถระบาย
นาได้ดี ไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง

2,300,000 รางระบายนา การระบายนาได้ดี
รูปตัวยูตาม
ไม่เกิดนาท่วมขัง
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด
สามารถระบาย
นาได้ดี นาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

-

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหานา
รางระบายนารูป
ระบายนารูปตัวยูพร้อมฝา ท่วมขังและการระบาย ตัวยูพร้อมฝาปิด
ปิดถนนศรีมงคล
นาในชุมชน
ถนน ศรีมงคล
จากแยกถนน
(เสนอโดยแผนชุมชน)
ชลประทาน –
แยกสุขาภิบาล 9
ขนาด 0.40 x
0.40 ม.
ยาว 536 ม.
(ชุมชนหนองคู)

-

-

-

-

1,900,000 รางระบายนา การระบายนาได้ดี
รูปตัวยูตาม
ไม่เกิดนาท่วมขัง
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด
สามารถระบาย
นาได้ดี นาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหานา
ระบายนารูปตัวยูพร้อมฝา ท่วมขังและระบายนา
ปิดถนนสุขาภิบาล 10
ในชุมชน
ทัง 2 ฝั่ง

-

-

-

-

1,300,000 รางระบายนา การระบายนาได้ดี
รูปตัวยูตาม
ไม่เกิดนาท่วมขัง
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด
สามารถระบาย
นาได้ดี นาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

ที่

โครงการ

(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

รางระบายนารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนสุขาภิบาล
10 ทัง 2 ฝั่ง
จากแยก
ถนนพันธุ์เพ็ง-แยก
ถนนศรีมงคล
ขนาด 0.40 x
0.40 ม.
ยาว 657 ม.
(ชุมชนหนองคู)

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหานา รางระบายนารูปตัวยู
นารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนน ท่วมขังและการ
พร้อมฝาปิดถนนมิ่ง
มิ่งเมือง
ระบายนาในชุมชน เมือง จากแยกบ้าน
อ.วัลลภา - แยกบ้าน
(เสนอโดยแผนชุมชน)
นายสุรธรรม ขนาด
0.40x0.40 ม.
ยาว 215 ม.
(ชุมชนหลักเมือง)
8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสาย
ต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาล
(เสนอโดยแผนชุมชน)

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะตาม
ถนนสายต่าง ๆ
ภายในเขตเทศบาล

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

800,000 รางระบายนา การระบายนาได้ดี
รูปตัวยูตาม
ไม่เกิดนาท่วมขัง
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด
สามารถระบาย
นาได้ดี นาไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

50,000

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน
สาธารณะตาม ปลอดภัยในชีวิต
แบบแปลน
และทรัพย์สิน
เทศบาล
กาหนด/ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
สามารถใช้งาน
ได้

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

9 อุดหนุนขยายเขต
นาประปา
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี
นาประปาใช้ทั่วถึง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อุดหนุนขยายเขต
นาประปาในเขต
เทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ขยายเขต
นาประปาตาม
แบบแปลน
เทศบาล
กาหนด/ระบบ
นาประปาใช้
งานได้

ประชาชนมี
นาประปาใช้ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึน
-เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ในการประสานงานกับ
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน
และส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและคนพิการ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีศูนย์
ประสานงาน
และศูนย์
ปฏิบัติการใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เยียวยาอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2 อุดหนุนโครงการจัด
อุดหนุนที่ทาการ
งานวันสาคัญทาง
ปกครองอาเภอวาปี
ศาสนาประเพณี รัฐพิธี ปทุม

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ เช่นวันพ่อ
แห่งชาติ, วันแม่
แห่งชาติ
-อุดหนุนโครงการ/
กิจกรรมรัฐพิธี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วม ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
อนุรักษ์ สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

มีความจงรักภักดีแด่ สานักปลัด
ฝ่าย
สถาบัน
อานวยการ
พระมหากษัตริย์
และสืบสานงานรัฐ
พิธี

3 อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

อุดหนุนการจัดงาน 30,000
ออนซอนกลองยาวฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอวาปี
ปทุม

ชอบหลัก

สานักปลัด
ฝ่าย
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
ในการอบรมเลียงดู
บุตรหลาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

100,000

100,000

1 โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาและ
การเลียงดูบุตร

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- เพื่อผู้ปกครองได้
ร่วมคิดร่วมทาใน
การบริหารและการ
จัดการศึกษา
ร่วมกัน

2 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในพืนที่ได้ แห่งชาติ
แสดงความสามารถ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ

100,000 100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ผู้ปกครอง ได้มี
ส่วน ร่วมใน
การบริหาร
การศึกษาและ
ได้รับความรู้
ด้าน
การอบรมเลียง
ดูบุตร

-ผู้ปกครองได้รับ
สานักปลัด
ความรู้และมีทักษะ ฝ่าย
ในการอบรมเลียงดู การศึกษา
บุตรหลาน
ศูนย์เด็กฯ
-เด็กมีโภชนาการ
สมวัย

100,000 เด็กนักเรียน
ผู้ปกครองและ
ประชาชน เข้า
ร่วม จานวน
1,500 คน

เด็กและเยาวชนได้ สานักปลัด
เข้าร่วมกิจกรรมวัน ฝ่าย
เด็กและได้แสดง
การศึกษา
ความสามารถ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)
392,000

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา
1. ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

- เพื่อให้ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ที่มีประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและ
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

- จ้างเหมาประกอบ 303,800
อาหารกลางวัน
สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

343,000

367,500

392,000

๔ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอน

- เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนที่
จาเป็นให้เหมาะสม
กับวัย

- จัดซือจัดจ้างสื่อ
การเรียนการสอน
สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

119,000

127,500

136,000 136,000

105,400

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ

นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ครบ 5
หมู่

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
งาน
การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ สานักปลัด
งาน
การพัฒนาครบ การพัฒนาและเอือ
การศึกษา
ทัง 5 ด้าน ทัง ต่อการเรียนรู้
ด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม
อารมณ์และ
สติปัญญา

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๔,๔๐๐

๑5,0๐๐

16,0๐๐

17,0๐๐

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน อายุ
3-5 ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีเครื่องแบบ
นักเรียนตามแบบ
มาตรฐาน

เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนได้สวมใส่
ตามมาตรฐาน

สานักปลัด
งาน
การศึกษา

25,000

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน อายุ 3-5
ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
ประสบการณ์ตรง
และมีทักษะ
สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
กับวัย

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทัง 5
ด้าน ทังด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม

สานักปลัด
งาน
การศึกษา

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน
อายุ ๓-๕ ปี ภายใน ภายในศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กฯมี เทศบาลฯ
เครื่องแบบนักเรียน
ตามมาตรฐาน

-

๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียน
อายุ ๓-๕ ปี
ได้เรียนรู้
มีประสบการณ์ตรง และมีทักษะ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
กับวัย

-

เด็กนักเรียน
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด

20,640

21,500

24,000

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗ โครงการสนับสนุน
เพื่อให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน
อายุ ๓-๕ ปี มี
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
เทศบาลฯ
การศึกษา ค่าหนังสือเรียน หนังสือเรียนรู้
ประสบการณ์รัก
การอ่านและฝึก
ทักษะประกอบการ
จัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย

-

9,600

10,000

11,600

13,600

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน อายุ 35 ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการจัด
ประสบการณ์
อย่างเหมาะสม
กับวัย

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทัง 5
ด้าน ทังด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม

สานักปลัด
งาน
การศึกษา

๘

-

9,600

10,000

11,600

13,600

เพื่อให้เด็ก
นักเรียน อายุ 35 ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมได้รับ
ประสบการณ์
อย่างเหมาะสม

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทัง 5
ด้าน ทังด้าน
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม

สานักปลัด
งาน
การศึกษา

ที่

โครงการ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กนักเรียน
อายุ ๓-๕ ปี มี
อุปกรณ์การเรียน
ในการจัด
ประสบการณ์ครบ
ครัน เอือต่อการ
เรียนรู้

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็กนักเรียน
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

4 โครงการพืนที่สีเขียว

- เพื่อลดภาวะโลก จัดซือต้นไม้ ดอกไม้
ร้อน
ดิน หญ้า
- เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กมี
เล็กได้มีพืนที่สี สภาพ แวดล้อมที่
เขียว
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้

5 โครงการห้องสมุดอัฉริยะ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก จัดซือหนังสือนิทาน
รักการอ่านจากการ ให้หลากหลาย
ฟังนิทานและ
จินตนาการจาก
ภาพ เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็กนักเรียน
ได้รับการส่งเสริม
ในการอ่านและ
จินตนาการ
สามารถปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน

6 โครงการจัดกิจกรรมและ
แสดงผลงานของเด็ก
นักเรียน

เพื่อเผยแพร่ผลงาน มีการจัดกิจกรรม
และความก้าวหน้า นิทรรศการ
ของการจัด
แสดงผลงาน
การศึกษา
วิชาการของเด็กปี
ละ ๑ ครัง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เด็กได้แสดงผล - เด็กมีความ
งาน
ภาคภูมิใจ ใฝ่
ของตัวเอง
สัมฤทธิ์
- ได้แสดงผลงาน
ของเด็กและเป็นที่
ยอมรับจากชุมชน
- เด็กนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ

เป็นการส่งเสริมให้ สานักปลัด
เด็กรักการอ่านจาก
ฝ่าย
การฟังนิทานและ การศึกษา
จินตนาการจาก
ศูนย์เด็กฯ
ภาพ เกิดความ
สนุกสนาน
สานักปลัด
ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการโตไปไม่โกง

8 โครงการเพิ่มศักยภาพ
แกนนาสภาเด็กและ
เยาวชน
(เสนอโดยเยาวชนจิต
อาสา)

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็ก เพื่อให้
เด็กมีระเบียบวินัย
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง/
คนอื่น
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนนา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลวาปี
ปทุม

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เด็กนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมดังกล่าว

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

สภาเด็กและเยาวชน 20,000
จานวน 21 คน

5,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

เด็กนักเรียนมี
พฤติกรรม
แสดงออก
ในทางที่ดี

เด็กนักเรียนทุกคน สานักปลัด
ฝ่าย
ได้รับการปลูกฝัง
การศึกษา
ด้านคุณธรรม
ศูนย์เด็กฯ
จริยธรรม

แกนนาสภาเด็ก
และเยาวชน
จานวน 21 คน
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง

ชุมชน สังคมเห็น
ความสาคัญ
บทบาทของเด็ก
และเยาวชนและ
เปิดโอกาสให้
เยาวชน ได้แสดง
พลังศักยภาพของ
ตนเองได้อย่าง
อิสระเต็มที่และ
สร้างสรรค์ผู้ใหญ่
เป็นเพียงผู้หนุน
เสริม

สานักปลัด
งาน
การศึกษา

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

9

โครงการ
โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่อง
ปากของเด็ก

10 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านเพื่อป้องกัน
และปราบปราม
ปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างพฤติกรรม
ทันตสุขภาพที่
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย

-เพื่อให้สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้านได้มีความรู้
เกี่ยวกับปัญหายาเสพ
ติดและวิธีการป้องกัน
และปราบปรามที่
ถูกต้องและถูกวิธีใน
การดาเนินการ
ช่วยเหลือส่วนราชการ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคนให้เป็นคนดี

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
เด็กเล็กของศูนย์ฯ
-สนับสนุนแปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน วัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-วิทยากรให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพ
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
วาปีปทุม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-เด็กมีพฤติกรรม เด็กมีสุขภาพในช่อง สานักปลัด
ทันตสุขภาพที่ ปากทีด่ ี
ฝ่าย
เหมาะสม
การศึกษา
-สุขภาพในช่อง
ศูนย์เด็กฯ
ปาก เช่นเหงือก
ลิน ฟัน มี
สุขภาพที่ดี

7,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ลูกเสือชาวบ้าน -ลูกเสือชาวบ้านมี สานักปลัด
ได้เข้าร่วม
ความจงรักภักดีต่อ
กิจกรรม
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
-สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้านได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหายา
เสพยาติดและวิธี
ป้องกัน

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

11 อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย

อาหารเสริม(นม)
4,900,000 4,980,000 5,050,000
โรงเรียนในเขต
เทศบาล
- รร.เมืองวาปี
- รร.อนุบาลวาปีฯ

12 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน

เพื่อให้ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานที่
มีประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและ
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

อุดหนุนอาหาร
10,200,000 10,400,000 10,960,000 10,980,000 10,980,000
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน จานวน
2 โรงเรียน
- รร.เมืองวาปีฯ
- รร.อนุบาลวาปีฯ

เด็กนักเรียนได้
รับประ ทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ทุกคน

อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล
- รร.เมืองวาปีฯ
- รร.อนุบาลวาปีฯ
- รร.วาปีปทุม

นักเรียนได้เข้า นักเรียนได้มีความ สานักปลัด
ร่วมกิจกรรม
สามัคคีและร่วม
ฝ่าย
การแข่งขันกีฬา กิจกรรมการแข่งขัน การศึกษา
กีฬา

13 อุดหนุนโครงการ
เพื่อสนับสนุน
แข่งขันกีฬา – กรีฑา งบประมาณในการจัด
ต้านยาเสพติด
กิจกรรมกีฬานักเรียน

60,000

60,000

60,000

5,100,000 5,100,000 เด็กนักเรียนได้ นักเรียนได้รับ
สานักปลัด
ฝ่าย
ดื่มนมครบทุกคน สารอาหาร ที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ

60,000

60,000

นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ครบ
5 หมู่

สานักปลัด
ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมจัด
กิจกรรม และสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

2 โครงการจัดงาน
เพื่อเป็นการ
ประเพณีวันลอยกระทง ส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์
(เสนอโดยแผนชุมชน) ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี
อันดีงามของไทยให้
คงอยู่ตลอดไป

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดงาน/
กิจกรรมวัน
สงกรานต์

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วมสืบ
ผู้สูงอายุ
สานประเพณีวัน
ข้าราชการ
สงกรานต์
พนักงาน
ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชน
400,000
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง จานวน
2,000 คน

200,000

250,000 250,000

250,000

หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ
ข้าราชการ
พนักงาน
ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
การศึกษา

ประชาชนได้สืบสาน สานักปลัด
อนุรักษ์
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ประเพณีอัน การศึกษา
ดีงามของไทยให้คง
อยู่ตลอดไป

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการสืบสานบุญ
ซาฮะต้นนาทาง
วัฒนธรรม
(เสนอโดยแผนชุมชน)

4 โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา
(เสนอโดยแผนชุมชน)

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

1.เพื่ออนุรักษ์
สืบสานประเพณี
บุญซาฮะตามคติ
ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการรักษา
ไว้ซึ่งจารีตประเพณี
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมงด
เหล้าเข้าพรรษา
-เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์
-เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเกิด
ความสามัคคี

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนในเขต
เทศบาล
มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

ได้อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีบุญซาฮะ
ตามคติความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

15,000

15,000

15,000

15,000

เด็ก เยาวชน
ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลได้สืบ
สานและอนุรักษ์

เด็ก เยาวชน
สานักปลัด
ประชาชน
ฝ่าย
ภายในเขตเทศบาล การศึกษา
ได้สืบสานและอนุ ศูนย์เด็กฯ
รักษ์ประเพณีให้คง
อยู่สืบ ไป

30,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนภายใน
เขตได้ เล่นกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชน

ประชาชนร่วม
สานักปลัด
กิจกรรมการแข่งขัน ฝ่าย
กีฬาแสดงออกถึง การศึกษา
ความสามัคคี

จัดพิธีบวงสรวง
20,000
-ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์
-ศาลหลักเมือง
-ศาลเจ้าปู่ตลาดสด
-ศาลพระพรหม
เทศบาล
-ทาบุญตักบาตร
เด็ก เยาวชน
15,000
ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม
- เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมงด
เหล้าเข้าพรรษา
จัดการแข่งขันกีฬา 200,000
ชุมชนสัมพันธ์
- ชุมชนทัง 7 ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่าย
การศึกษา

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

6

โครงการ
โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
(เสนอโดยแผนชุมชน)

7

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์
(เสนอโดยแผนชุมชน)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน มีความ
สนใจการเล่นกีฬา
และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา
ความสามารถของ
ตนเองเพื่อความ
เป็นเลิศ

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
ข้าราชการ
พนักงานได้ร่วมกัน
แข่งขันกีฬาและ
สร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เทศบาล

ประชาชนและ
ข้าราชการพนักงาน
ร่วมกิจกรรม

50,000

50,000

50,000

วัตถุประสงค์

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

นักกีฬาได้พัฒนา
ทักษะ และพัฒนา
ความสามารถของ
ตนเอง

ประชาชน มีความ สานักปลัด
สนใจการเล่นกีฬา
ฝ่าย
และพัฒนาทักษะ การศึกษา
ด้านกีฬาความ
สามารถของตนเอง
เพื่อความเป็นเลิศ

ประชาชนและ
ข้าราชการ
พนักงานร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
สานักปลัด
ข้าราชการ
การศึกษา
พนักงานได้ร่วมกัน
แข่งขันกีฬาและ
สร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการแข่งขันกีฬาต้าน - เพื่อให้เด็ก/
ยาเสพติด
ประชาชน/
เยาวชน/เจ้าหน้าที่
(เสนอโดยแผนชุมชน) ได้ร่วมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดที่จัด
ขึน
- เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันยาเสพติด
๒ โครงการส่งเสริมการ
เพื่อให้ประชาชนมี
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา ความรู้ความเข้าใจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนามาปรับใช้กับ
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 100,000

เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้ร่วม
แข่งขันกีฬาเพื่อ
ให้เกิดความ
สามัคคีและร่วม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เด็ก/เยาวชน/
สานักปลัด
ประชาชน ได้ร่วม
ฝ่าย
แข่งขันกีฬาและได้ ปกครอง
ห่างไกลยาเสพติด

20,000

๕0,000

๕0,000

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

-ส่งเสริมเด็ก
100,000
เยาวชน รุ่นอายุไม่
เกิน 12 ปี รุ่นอายุ
ไม่เกิน 16 ปี และ
รุ่นประชาชนชาย
ได้ออกกาลังกายใช้
เวลาว่างในช่วงหยุด
เรียนให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด
ประชาชนในเขต
20,000
เทศบาล

๕0,000

ชอบหลัก

กอง
สวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3 โครงการส่งเสริมสถาบัน เพื่อส่งเสริมและ
ครอบครัวในชุมชน
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง

โดยการจัดกิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของคนใน
ครอบครัว

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4

- อุดหนุน
คณะกรรมการ
ชุมชนทัง 7 ชุมชน
- อุดหนุนสภา
องค์กร
- อุดหนุนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

250,000

250,000

250,000

250,000 250,000

ที่

โครงการ

อุดหนุนกลุ่มองค์กร
ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่ม
องค์กรมีเงินทุนใน
การดาเนินงานและ
เกิดความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

สถาบันครอบครัว
ได้ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมของคน
ในครอบครัวได้มี
เวลาว่างร่วมกัน

สถาบันครอบครัว
ในเขตเทศบาล
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้
เข้มแข็ง

กลุ่ม/องค์กรมี กลุ่มองค์กรมี
ประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
และเกิดความ
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

โครงการพัฒนาระบบ -เพื่อผู้สูงอายุมีการ
สุขภาวะของผู้สูงอายุใน รวมกลุม่ ทา กิจกรรม
ชุมชน
ร่วมกันในแต่ละชุมชน
-มีสวัสดิการและแนวทาง
ในการดูแล ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุทัง กาย จิต สังคม
ปัญญา ตามแนวทาง
จัดการด้านสุขภาวะ
๒ โครงการจัดกิจกรรมคน เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับ
พิการในเขตเทศบาล
คนพิการ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

กลุ่มผู้สูงอายุ 100,000
ในเขต
(งบ สปสช.)
เทศบาล
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ในเขต
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุได้ทา
ผู้สูงอายุมีการ
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) กิจกรรมร่วมกัน รวมกลุ่มทา
กิจกรรมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข
สปสช.

คนพิการ
ภายในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผู้พิการภายในเขต
เทศบาลมีกิจกรรม
ร่วมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

๓ โครงการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

จัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน

ผู้พิการได้มีเวที
แสดงออกและ
ทากิจกรรม
ร่วมกัน
ผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
- เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุทังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงู อายุ
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

- ผู้สูงอายุที่
ต้องการที่จะ
มีพืนที่ในการ
แสดงออก
และทาให้
อายุยืน
จานวน 100
คน

200,000

200,000

200,000

200,000 200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- ได้พัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
- ได้สุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุทัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
และจิตใจ
- ผู้สูงอายุได้
สร้างสรรค์
ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

- ได้พัฒนาตนเอง
กอง
และการเรียนรู้ตลอด สวัสดิการ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
สังคม
- ได้สุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุทัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
และจิตใจดียิ่งขึน

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

๕

โครงการ
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสืบ
สานต่อยอดภูมิปัญญา
โรงเรียนผู้มีอายุยืน
เทศบาลตาบลวาปีปทุม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๖๐,๐๐๐
(งบ พมจ.)

๑๖๐,๐๐๐
(งบ พมจ.)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ พัฒนา
๑๖๐,๐๐๐
ส่งเสริมให้ผู้สงู อายุได้สร้าง คุณภาพชีวิต (งบ พมจ.)
โอกาสในการเรียนรู้ตลอด และส่งเสริมให้
ชีวิต
ผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้มี
อายุยืนได้มี
โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุใน
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้มี กอง
(งบ พมจ.) (งบ พมจ.) โรงเรียนผู้มีอายุ อายุยืนได้เรียนรู้ตลอด สวัสดิการ
ชีวิต
สังคม
ยืนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการควบคุม
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคติดต่อ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

2

3

โครงการสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เพื่อการ
สร้างสุขภาพ

วัตถุประสงค์

-เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน
-เพื่อป้องกันโรคที่
เกิดขึนตามฤดูกาล
-เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

-ประชาชนในเขต 50,000
เทศบาลไม่เกิดโรค
ระบาด
-สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล ได้รับ
การฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้าและทาหมัน

กลุ่มองค์กรหรือ
ประชาชนให้ดาเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน
โครงการสนับสนุน เพื่อเป็นการเตรียมความ เฝ้าระวังในพืนที่
และแก้ไขปัญหากรณี พร้อมรับมือกรณีเกิด เขตเทศบาล
เกิดโรคระบาดหรือภัย โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
พิบัติ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

การระบาดลดลงจาก -ประชาชน
ปีที่แล้ว
สุขภาพดี
-ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000 50,000
50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมี
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ในการสร้างเสริม
สุขภาพดี
สุขภาพดี

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
/สปสช.

50,000 50,000
50,000
50,000
50,000 สามารถแก้ปัญหาได้ มีความพร้อม
กอง
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) อย่างทันท่วงที ใน เพือ่ รับมือการ สาธารณสุข
กรณีเกิดโรคระบาด เกิดโรคระบาด /สปสช.
หรือภัยพิบัติ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

4

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกของ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล

เพื่อให้มีกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวาปี
ปทุม

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล

60,000 60,000
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

60,000
60,000
60,000 ร้อยละ 98 ของเด็ก
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ในในศูนย์พัฒนา
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค

5

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข
ในพืนที่

- เพื่อสนับสนุนหน่วย ประชาชนได้รับ
บริการปฐมภูมิ
บริการด้าน
-เพื่อจัดบริการสุขภาพ สุขภาพอย่างทัว่ ถึง
แก่ประชาชน

40,000 40,000
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

40,000
40,000
40,000 กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ
กอง
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ประชาชนทั่วไป ได้รับ และประชาชนทั่ว สาธารณสุข
/สปสช.
บริการด้านสุขภาพ ไป มีสุขภาพ
แข็งแรง

6

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

30,000

30,000

ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและ
เจริญเติบโต
รูปร่างสมส่วน
และพัฒนาการ
สมวัย

ผู้ติดเชือโรคเอดส์ราย ไม่พบผู้ป่วยราย
ใหม่ลดลง
ใหม่

กอง
สาธารณสุข
/สปสช.

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสัตว์ปลอด -เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิด
โรค คนปลอดภัย การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
จากโรคพิษสุนัขบ้า ขึนในชุมชน
-ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าที่ นาโดย สุนัข
แมว และสัตว์เลียงลูกด้วยนม
- เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเห็นความสาคัญในการนา
สุนัข แมว และสัตว์เลียงลูก
ด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
- เพื่อลดอัตราการเกิดของ
จานวนสุนัข แมว ที่ไม่มี
เจ้าของลดน้อยลง
-สารวจและขึนทะเบียนสุนัข
และแมว
- รณรงค์ฉีดวัคซีนและตอน
ทาหมัน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-สุนัขและ
แมวทุกตัว
ได้รับการฉีด
วัคซีน

๔๕,๕๐๐

๔๕,๕๐๐

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- สุนัขและแมวทุก
ตัวได้รับการฉีด
วัคซีน

- สุนัขและแมว
ทุกตัวได้รับการ
ฉีดวัคซีน
-ประชาชน
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ประชาชนใน
ชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภค
ในครัวเรือน
-ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
สุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน

๔๙,๐๐๐

49,000

49,000

49,000

49,000

-ทุกครัวเรือนมีเกลือ
ไอโอดีนรับประทาน
-หญิงตังครรภ์ได้
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนทุกคน

-ประชาชนในชุมชน

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

42,000

- เด็ก ๐ – ๕ ปี
ที่ได้รับอาหารเสริม
(นม)ที่เหมาะสม
ร้อยละ ๖๐

-เด็ก ๐ – ๕ ปี
ที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม)
ที่เหมาะสม
ร้อยละ ๖๐

8

อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
- โครงการกองทุน
เกลือไอโอดีน

- เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีเกลือไอโอดีน
ไว้บริโภคในครัวเรือน
- เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน

๙

อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
- โครงการปรับปรุง
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
-เด็ก ๐ – ๕ ปีที่
๐ – ๕ ปีที่ได้รับอาหาร ได้รบั อาหารเสริม
เสริม(นม) ที่เหมาะสม (นม) ที่เหมาะสม
-เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับเด็ก
๐ – ๕ ปี

๔๒,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

กอง
มีเกลือไอโอดีนไว้ สาธารณสุข
บริโภคในครัว
เรือน
-ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการสุขภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

๑๐ อุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
- โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ มีความตระหนัก
และร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดใน ชุมชนและ
บ้านเรือนของตนเอง
ร่วมกันปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ
- เพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ประชาชนมี
ความรู้ มีความ
ตระหนัก และ
ร่วมมือกันรักษา
ความสะอาดใน
ชุมชนและ
บ้านเรือนของ
ตนเอง ร่วมกัน
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้
สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่
เสมอ
-ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน

๔๙,๐๐๐

๔๙,๐๐๐

๔๙,๐๐๐

๔๙,๐๐๐

๔๙,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- ทุกชุมชนมีการ
จัดระบบสุขาภิบาล
ที่ถูกต้อง

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต
 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาทางธรรมชาติ

แก้ไขปัญหา
ผู้ประสบภัยจาก
ธรรมชาติและ
อัคคีภัย

2

โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่ขึน
- เพื่อให้เพียงพอต่อ
สถานการณ์ดารงชีพ ทะเบียน
- เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ให้ดีขึน
- เพื่อตอบสนองการ
จ่ายเบียยังชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

300,000 ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติได้รับการ
ช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ผู้ประสบภัยทาง สานักปลัด
ธรรมชาติได้รับ
ฝ่าย
การช่วยเหลือ
ปกครอง

5,916,000 6,916,000 7,316,000 7,716,000 8,076,000 ผู้ขึนทะเบียนรับเบียยัง - ผู้สูงอายุมี
กอง
ชีพได้รับเบียยังชีพครบ รายได้เพียงพอ สวัสดิการ
สังคม
ทุกราย/ทุกเดือน/ตลอดปีต่อการดารงชีพ
ในปัจจุบัน
- ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

๓

๔

โครงการ
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เพียงพอต่อ
สถานการณ์ดารงชีพ
ในปัจจุบัน
- เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการให้
ดีขึน
- เพื่อตอบสนองการ
จ่ายเบียยังชีพให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการ - เพื่อให้เพียงพอต่อ
เสริมสร้างสวัสดิการ สถานการณ์ดารงชีพ
สงเคราะห์เบียยังชีพ ในปัจจุบัน
- เพื่อเสริมสร้าง
ผู้ป่วยเอดส์
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เอดส์ให้ดีขึน
- เพื่อตอบสนองการ
จ่ายเบียยังชีพให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล

(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้พิการที่ขึน
ทะเบียน

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึน
ทะเบียน

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1,825,000 2,085,000 2,277,000 2,469,000 2,661,000 ผู้ขึนทะเบียนรับเบีย
ยังชีพได้รับเบียยัง
ชีพครบทุกราย/ทุก
เดือน/ตลอดปี

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

ผู้ขึนทะเบียนรับ
เบียยังชีพได้รับเบีย
ยังชีพครบทุกราย/
ทุกเดือน/ตลอดปี

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

กอง
- ผู้พิการมีรายได้
เพียงพอต่อการ สวัสดิการ
ดารงชีพใน
สังคม
ปัจจุบัน
- ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน

กอง
- ผู้พิการมีรายได้
เพียงพอต่อการ สวัสดิการ
ดารงชีพใน
สังคม
ปัจจุบัน
- ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
สมานฉันท์สร้าง สรรค์
สามัคคี
(เสนอโดยแผนชุมชน)

2

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
-เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความดีงามของ
สังคมไทย
เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบกฎหมายทั่วไปที่
ควรทราบ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยรวม
ใจสมานฉันท์
สร้างสรรค์สามัคคี

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนทัง 7
ชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนได้
เกี่ยวกับกฎหมาย ทราบกฎหมาย
ทั่วไป
ทั่วไปที่ควร
ทราบ

ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีส่วน
เกี่ยว กับ
ร่วมการ
ประชาธิปไตย
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
รวมใจ
สมานฉันท์
สร้างสรรค์
สามัคคี

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่าย
วิชาการ
และแผน

สานักปลัด
ฝ่ายวิชาการ
และแผน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการจัดตังศูนย์
บรรเทาทุกข์ช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการจัดตังศูนย์
บรรเทาทุกข์ช่วง
เทศกาลสงกรานต์
(เสนอโดยแผนชุมชน)

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อบริการความ
-ป้องกันและลด
ปลอดภัยแก่ประชาชน อุบตั ิเหตุเทศกาลปี
ใหม่

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ ความปลอดภัย
อุบัติเหตุลดลง
และอุบัติเหตุ
ลดลง

สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

เพื่อบริการความ
-ป้องกันและลด
ปลอดภัยแก่ประชาชน อุบตั ิเหตุเทศกาล
สงกรานต์

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ ความปลอดภัย
อุบัติเหตุลดลง
และอุบัติเหตุ
ลดลง

สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(เสนอโดยแผนชุมชน)
2

ตัวชี้วัด

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

3

4

โครงการ
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและแผน
ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความ
พร้อมสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(เสนอโดยแผนชุมชน) 2.เพื่อเกิดเครือข่ายใน
การติดต่อประสานงาน
ในการบรรเทาเหตุ
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรม
เพื่อให้ อปพร.มี
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจ
อาสาสมัครป้องกันภัย และตระหนักถึงหน้าที่
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) การบรรเทาสาธารณภัย รูปแบบต่างๆและ
(เสนอโดยแผนชุมชน) สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันฯและ
ประชาชนมีความ
เข้าใจการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตน ขณะ
เกิดเหตุภัยพิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ตามลาดับขันตอน
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
อปพร.เทศบาล
ตาบลวาปีปทุม

15,000

15,000

๒๐,000

๒๐,000

๒๐,000 เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันมีความรู้
เพิ่มขึน

เจ้าหน้าที่และ
พนักงาน
ดับเพลิง
มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มเติม

สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
หน้าที่

สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

อปพร.มีความรู้
เพิ่มขึน

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

5

6

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวัน
อปพร.

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-มีการจัดงานวัน
อปพร. และมีการ
จัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่การ
อบรม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

(เสนอโดยแผนชุมชน)

เพื่อให้มีความสาคัญใน
การจัดงานวัน อปพร.
และเพิ่มความสาคัญกับ
อปพร.

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม อปพร.

โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจวินัย
การจราจร
(เสนอโดยแผนชุมชน)

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจราจรแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้ที่สนใจ

ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลวาปี
ปทุม และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ

15,000

15,000

๒๐,000

๒๐,000

๒๐,000

ประชาชนมีความรู้ ประชาชนได้รับ
ด้านจราจร
ความรู้ ความ
เข้าใจด้าน
จราจรเพิ่มขึน

โครงการ
โครงการจัดงานวัน
อปพร.

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

ฝ่ายปกครอง

สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้การบาบัดผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด
-เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

(ผลผลิตของ
โครงการ)
การบาบัด/ฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ผู้เสพยาเสพติด
ได้รับการบาบัด

เพื่อให้ผู้ติดยา
เสพติดได้บาบัด
และฟื้นฟู

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่ายกครอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทรและสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเป็นการปลูก
จิตสานึกในการ
และแก้ไขปัญหา
ต่อต้านยาเสพติด
ยาเสพติด
(เสนอโดยแผนชุมชน)

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เจ้าหน้าที่ ,เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วม
เดินรณรงค์
-วันต้านยาเสพติด
โลก 26 มิถุนายน
ของทุกปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ประชาชนมีความรู้ ประชาชนทั่วไป
ถึงพิษภัยและโทษ ได้ตระหนักถึง
ของยาเสพติด
พิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่าย
ปกครอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรม
สร้างงาน สร้างอาชีพ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

2

โครงการถนนคน
เดินสายวัฒนธรรม
136 ปี เมืองวาปี
(เสนอโดยแผนชุมชน)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-เพื่อให้ประชาชนมี
ประชาชนในเขต
ความรู้ความเข้าใจ
เทศบาล
เกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และนามา
ปรับใช้กับชีวิตได้
- เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้า
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดกลุ่ม
อาชีพ
- มีการต่อยอดแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มูลค่า
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้

- เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชนในเขต
ตลาดกระจายสินค้า เทศบาล
- เพิ่มพืนที่แสดง
ความสามารถให้กับเด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป

-

-

50,000

50,000

50,000

- ประชาชนได้มี
- ประชาชนได้มีตลาด กอง
ตลาดกระจายสินค้า กระจายสินค้า
สวัสดิการฯ
- มีพืนที่แสดง
- - มีพืนที่แสดง
ความสามารถให้กับ ความสามารถให้กับ
เด็ก เยาวชน
เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ และ
และประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

ชอบหลัก

ประชาชนในเขต
กอง
เทศบาลเกิดกลุ่ม สวัสดิการฯ
อาชีพ
- มีการต่อยอดแปร
รูปผลิตภัณฑ์มูลค่า
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้
เพิ่มมากขึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว
 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการต่อเติม
โครงสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคตลาด
สดเทศบาล

เพื่อต่อเติมโครงสร้าง
และระบบ
สาธารณูปโภคตลาด
สด 1

ตลาดสด

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
บริการได้อย่างถูก
สุขลักษณะ
-ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร
-ตรวจ SI 2

-จัดอบรม
ผู้ประกอบการ
จานวน 1 ครัง
-ตรวจสาร
ปนเปื้อนในตลาด
อย่างน้อย 3
เดือนต่อ 1 ครัง

(เสนอโดยแผนชุมชน)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

มีตลาดสดที่
มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ

มีตลาดสดที่ถูก
สุขลักษณะ และ
เป็นตลาดน่าซือ

ร้อยละ 95 ของ
ประชาชนได้รับ
ร้านอาหารไม่พบสาร การบริการทีถ่ ูก
อันตรายเจือปน
สุขลักษณะ

หน่วยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการยกระดับ
มาตรฐานตัดผม
เสริมสวย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการให้
ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ

4 โครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มความรู้
ศักยภาพตลาดสดและ ความสามารถด้าน
ตลาดโต้รุ่ง
การตลาด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ผู้ประกอบการร้อย
ละ 80 ได้รับการ
อบรม

ผู้ประกอบการ
ด้านบริการตัด
ผม เสริมสวย
ปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ให้ถูกสุขลักษณะ
-อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ
จานวน 1 ครัง
ต่อ ปี

20,000

20,000

๑0,000

๑0,000

ผู้ประกอบการ

250,000

250,000

-

250,000

-

สมาชิกชมรมตลาด
สดร้อยละ 80 ได้รับ
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ

คณะกรรมการ
ตลาดสดและ
ตลาดโต้รุ่งมี
ความรู้ด้าน
การตลาดมาก
ขึน

กอง
สาธารณสุข

มีตลาดสดที่ได้
มาตรฐาน

-

-

5,000,000

-

-

มีตลาดสดที่ได้
มาตรฐาน

มีตลาดสดที่ได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข

๑0,000

(เสนอโดยแผนชุมชน)
5

โครงการก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล
ตาบลวาปีปทุม
(เสนอโดยแผนชุมชน)

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
ทดแทนหลังเก่า

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาว
ชาววาปีของดีพืนบ้าน
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

(ผลผลิตของ
โครงการ)
- จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับกลุ่ม
อาชีพ และจัด
ขบวนแห่

๒ โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์ -เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ พระธาตุอัฐิมารดา
พระธาตุอัฐิมารดา
ปูชนียสถาน เป็น
เจ้าเมืองวาปีปทุม
เจ้าเมืองวาปีปทุม
สถานทีใ่ นการยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ
(ขุนพิทักษ์นรากร)
-เพื่อเป็นการศึกษา
เรียนรู้และเป็นสถานที่
(เสนอโดยแผนชุมชน) สักการะบูชา

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

200,000 ส่งเสริมสืบสาน
สืบสานประเพณี สานักปลัด
ประเพณีภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ฝ่าย
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
การศึกษา

-

ปูชนียสถานได้รับ
การบูรณะ

ปูชนียสถาน
สานักปลัด
ได้รับการ
ฝ่าย
ปฏิสังขรณ์ เพื่อ การศึกษา
เป็นสถานที่
สักการบูชา ยึด
เหนี่ยวจิตใจชาว
วาปีปทุม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว
 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาหนองแสง หนองแคน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยว

(ผลผลิตของ
โครงการ)
พัฒนาหนองแสง/
หนองแคน เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000 1,000,000

200,000 200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

200,000 บริเวณรอบหนอง
แสง/หนองแคน
มีภูมิทัศน์ที่ดีขึน

ประชาชนมี
แหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

1 โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ
(เสนอโดยแผนชุมชน)
2 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

ส่งเสริมและปลูก
จิตสานึกในการคัด
แยกขยะ
-เพื่อปรังปรุงบ่อขยะ
-เพื่อแก้ไขนาท่วมขัง

ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

50,000

50,000

ขุดบ่อฝังกลบดิน

200,000

200,000

3 โครงการสมทบ
ก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบาบัด
นาเสีย เทศบาลตาบล
วาปีปทุม
๔ โครงการเมืองน่าอยู่
บ้านน่ามอง

-เพื่อแก้ปัญหานาเน่า
เสีย
-เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคที่
เกิดจากนาเสีย
เพื่อเสริมสร้างโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็งใน
กระบวนการบริหารด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างระบบ
บาบัดนาเสีย

-

-

-รณรงค์รักษา
ความสะอาด
จัดทาถนน
ตัวอย่าง(ถนน

20,000

20,000

(เสนอโดยแผนชุมชน)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ชุมชนสะอาด
ปริมาณขยะ
ลดลง
200,000 200,000 200,000 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
บ่อขยะถูก
มลพิษจากบ่อขยะ
สุขลักษณะ
และไม่เกิด
มลพิษ
1,600,000 1,600,000
ระบบบาบัดนาเสียที่มี ลดปัญหานา
คุณภาพ
เน่าเสียและ
การระบาด
ของโรค
20,000

20,000

20,000

ปริมาณขยะที่กาจัด
ลดลง

สภาพแวดล้อมในเขต
เทศบาลน่าอยู่น่า
อาศัย

เสริมสร้าง
โอกาสการ
พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

๕ โครงการขุดลอก
คูคลอง หนองนา
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยแผนชุมชน)
๖ โครงการปรับภูมิทัศน์
ห้วยกุดแคน

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ให้สวยงามและเป็น
แหล่งนาสาหรับ
อุปโภค

(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอก คูคลอง
หนองนาภายใน
เขตเทศบาล

เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจสาหรับ
หย่อนใจสาหรับ
ประชาชนและเป็น
ประชาชน
สถานที่ออกกาลังกาย

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕00,000

500,000

500,000

500,000

-

-

100,000

100,000

๑00,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

500,000 ขุดลอกคูคลองหนอง
นาตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด/
สามารถใช้งานคู
คลองหนองนาได้ตาม
มาตรฐานที่ออกแบบ
ไว้
100,000 ปรับภูมิทัศน์ห้วย
กุดแคน

หนองนาในเขต
เทศบาลมีความ
สวยงาม

ประชาชนมีสถาน
ที่พักผ่อนเพิ่มขึน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

(เสนอโดยแผนชุมชน)
๗

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาล
(เสนอโดยแผนชุมชน)

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ภายในเขตเทศบาลให้
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขต
เทศบาล

100,000 ปรับภูมิทัศน์ภายใน ภายในเขต
เขตเทศบาล
เทศบาลมีภมู ิ
ทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว์
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพถูก
สุขลักษณะ

(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์ จานวน 1
แห่ง

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

100,000 โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
(เสนอโดยแผนชุมชน)

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เฉลิม
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติปลูก
ต้นไม้ในวันสาคัญ
ในชุมชน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

มีพืนที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึน

เพื่อพัฒนาเป็น
เมืองน่าอยู่

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการคลองสวย
นาใส
(เสนอโดยแผนชุมชน)

-เพื่อทาความสะอาด
แหล่งนาสาธารณะ
-เพื่อให้สระนา คลอง
สาธารณะ สะอาด
น่าอยู่

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

สระนาในเขต
เทศบาลไม่เน่าเสีย

มีสระนาสะอาด
น่า อยู่ นาใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้

กอง
สาธารณสุข

หนองนา
สาธารณะในเขต
เทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานอุตสาหกรรม
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

1

โครงการ
โครงการ ปรับปรุง
พนังกันตลิ่งตาม
หนองนา
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปรับปรุงพนังกัน
ตลิ่งตามหนองนา
ในเขตเทศบาล

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

200,000 พนังกันตลิ่งตาม
หนองนาในเขต
เทศบาล/พนังกัน
ตลิ่งสามารถใช้งาน
ได้

ตลิ่งไม่ถูกนากัด
เซาะพังทลาย

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
 แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

2 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างเห็น
ความสาคัญของวัน
เทศบาล/ตระหนักใน
หน้าที่ของเทศบาลที่จะ
อานวยประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และสาธารณชน
-เพื่อบาเพ็ญประโยชน์
และทาบุญตักบาตร
สานักงาน
- เพื่อให้คณะผู้บริหาร/
สมาชิกพนักงาน/ลูกจ้าง
ให้ความสาคัญของวัน
ท้องถิ่นไทย
-เพื่อจัดกิจกรรม
บวงสรวงผู้สถาปนาวัน
ท้องถิ่นไทย รัชกาลที่ 5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ลูกจ้างและ
ประชาชน ร่วม
กิจกรรมวัน
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้มาร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานลูกจ้าง
ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม
วันเทศบาล

สานักปลัด
ฝ่าย
อานวยการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ลูกจ้างและ
ประชาชน ทัง 16
อปท.ร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน อปท.เข้า
ร่วม ทังหมด
16 แห่ง

ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานลูกจ้าง
ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

สานักปลัด
ฝ่าย
อานวยการ

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓ โครงการประเมิน
เพื่อประเมินความพอใจ - การประเมิน
ความพึงพอใจในการ ด้านการบริการของ
ความพึงพอใจใน
การบริการ
ประชาชน
บริการ
-จัดทาเอกสารการ
ประเมินความพึง
พอใจ
๔ โครงการเสริมสร้าง
- เพื่อปลูกจิตสานักให้ คณะผู้บริหาร
คุณธรรมและ
พนักงาน ลูกจ้าง มี
สมาชิกสภา
จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
เทศบาล พนักงาน
เข้าใจหลักธรรมนามา เทศบาล
ปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจา
- เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีจิต พนักงานจ้างและ
สาธารณะเกิดความสานึก ประชาชน
ร่วมกันเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลการประเมินไม่ เทศบาลได้รับ
น้อยกว่าร้อยละ 80 ข้อมูลการ
ให้บริการ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร สมาชิก สานักปลัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า สภา พนักงาน
ฝ่าย
ร้อยละ 80
ลูกจ้างและ
อานวยการ
ประชาชนได้มี
ความ รู้ความ
เข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ได้รับ
การพัฒนาจิต- ใจ
มีความสานึกต่อ
หน้าที่และ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

ชอบหลัก
สานักปลัด
ฝ่าย
อานวยการ

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

๕ โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล

20,000

20,000

20,000

๖

-เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
-เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์นามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาล

200,000

200,000

300,000 300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

20,000

ทราบผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจาปีของ
เทศบาล

ได้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี
ของเทศบาล

สานักปลัด
ฝ่าย
อานวยการ

300,000

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาล

คณะผู้บริหารสมาชิก สานักปลัด
สภาเทศบาล
ฝ่าย
พนักงานลูกจ้าง
อานวยการ
เทศบาลได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลและ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

๘ โครงการจัดทาสื่อวารสาร เพื่อจัดทาสื่อวารสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาล

- จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

๙

เทศบาลบริการ
ประชาชน
ในเขตเทศบาลทัง
7 ชุมชน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ที่

โครงการ

๗ โครงการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการเทศบาล
บริการประชาชน
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อนาปัญหาความ
ต้องการของชุมชนมา
จัดทาแผนพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

เพื่อพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

สภาพปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
กาหนดเป็น
ประเด็นการพัฒนา
ได้รับการ
ดาเนินการ
เผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนทราบ

เทศบาลมีการ
จัดทาแผนเพื่อ
เป็นแนวใน
ทางการพัฒนา
และจัดทา
งบประมาณ

สานักปลัด
ฝ่ายวิชาการ

เผยแพร่ข่าวสาร
เทศบาลให้
ประชาชน
รับทราบ

สานักปลัด
ฝ่าย
วิชาการฯ

ชอบหลัก

ทราบปัญหาและหา ผู้บริหารและ
สานักปลัด
แนวทางแก้ไขปัญหา บุคลากรได้รับ
ฝ่ายปกครอง
ได้
ทราบปัญหาของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นและ
ดาเนินแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อจัดซือวัสดุอุปกรณ์
สาหรับจัดทา ปรับปรุง
และทะเบียน
แผนที่ภาษีของเทศบาล
ทรัพย์สิน
ตาบลวาปีปทุม
11

โครงการประชา
สัมพันธ์เร่งรัด
จัดเก็บภาษี

เพื่อจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีประจาปี แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนินงาน
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ทะเบียน
ทรัพย์สิน
จานวน 1,918
แปลง

มีทะเบียนทรัพย์สิน
ที่เป็นปัจจุบัน

กองคลัง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบช่วง
ระยะเวลาชาระ
ภาษี

-ประชาชนในเขต
เทศบาลชาระภาษี
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

กองคลัง

-ป้าย
ประชาสัมพันธ์
-แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์

ชอบหลัก

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

๑2 โครงการฝึกอบรม
วิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้ความเข้า ใจ
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการเพื่อนามา
พัฒนาตนเองและชุมชนได้
(เสนอโดยแผนชุมชน) -เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและสิ่งแวดล้อม
ใหม่นามาปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการทางานใน
พืนที่

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

คณะกรรมการ ที่
ปรึกษาชุมชน
คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ จานวน
100 คน

250,000

250,000

-

250,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชุมชน
ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพ
- มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
มากยิ่งขึน

- คณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชนได้รับ
การเพิ่มศักยภาพ
- กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
- มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่มาก
ยิ่งขึน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากลและวันสตรี
ไทย

วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างภาวะผู้นา/
การตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ในชุมชนและ
การสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
(เสนอโดยกลุ่มสตรี) สตรี
- เพื่อรณรงค์ให้สิทธิ
ความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิง
- เพื่อเชิดชูเกียรติสตรี
ดีเด่นในแต่ละด้าน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กลุ่มสตรีเทศบาลตาบล
วาปีปทุม ทัง 7 ชุมชน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

สตรีในเขต
เทศบาลได้มีเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทัง 7 ชุมชน

- สตรีในเขต
เทศบาลได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ทัง 7
ชุมชน
- ได้รณรงค์ให้สิทธิ
ความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิง
- สร้างขวัญและ
กาลังใจในการเชิดชู
เกียรติสตรีดีเด่นใน
แต่ละด้าน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทาแผน -เพื่อพัฒนาและ
ชุมชน
ปรับปรุงแผนชุมชน
-เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

(ผลผลิตของ
โครงการ)

-การจัดอบรมจัดทา
แผนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน
-การจัดทาแผนชุมชน
ทัง ๗ ชุมชน
โครงการเสริมสร้าง -เพื่อให้กลุ่มสตรี
พัฒนาสตรีศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพ
เทศบาลมีความรู้ความ กลุ่ม องค์กรสตรี
กลุ่มสตรีเทศบาล
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
เพื่อยุติความรุนแรง สตรีเพื่อนามาพัฒนา จานวน ๑๐๐ คน
ตนเองและชุมชนได้
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนใน
การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาในชุมชน
-เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่นามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการทางาน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 -กลุ่มสตรี
เทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
สตรีเพื่อนามา
พัฒนาตนเอง
และชุมชนได้
-เพิ่มศักยภาพ
กลุ่มสตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิด
และสิ่งแวดล้อม
ใหม่นามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการ
ทางานในพืนที่

ได้มีการปรับปรุง แผนชุมชนได้รับ
เพื่อเป็นแนว
การปรับปรุงเพื่อ
ทางการพัฒนา เป็นแนวทางการ
พัฒนา
กลุ่มสตรีเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่สตรี
เพื่อนามาพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้
-เพิ่มศักยภาพกลุ่ม
สตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
นามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการ
ทางานในพืนที่
ได้มากยิ่งขึน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
(เสนอโดยแผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อให้เข้าถึงสิทธิที่
พึงจะได้รับสาหรับ
ผู้สูงอายุ
- เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่นามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการทางาน
ในพืนที่

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

250,000

250,000

250,000

250,000

- จัดอบรมให้ความรู้ 1 250,000
วัน ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 2 วัน
เป้าหมายคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ จานวน
100 คน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

- ผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมร่วมกัน
- ผู้สูงอายุเข้าถึง
สิทธิที่พึงจะรับ
สาหรับผู้สงู อายุ
- ได้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
นามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการ
ทางานในพืนที่

-ผู้สูงอายุเข้าถึง
สิทธิที่พึงจะได้รับ
สาหรับผู้สงู อายุ
- ได้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
นามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาในการ
ทางานในพืนที่

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสถานที่
อานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
จานวน 1 แห่ง

-

-

-

4,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ศูนย์ป้องกันและ ศูนย์ป้องกันและ
สานักปลัด
บรรเทาสาธารณ บรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง
ภัย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้ อาทร และสมานฉันท์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการดูแล
สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ของ อสม. เทศบาล
ตาบลวาปีปทุม

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนา อสม.ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นผู้นา
สุขภาพในชุมชน
-เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะด้านวิชาการ
สาธารณสุข
-เพื่อส่งเสริมให้ อสม.
ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถดาเนินงานได้
อย่างเข้มแข็ง
๒ การบริหารจัดการกอง สนับสนุนการ
ทุนและพัฒนาระบบ ดาเนินงานของกองทุน
บริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาล

(ผลผลิตของ
โครงการ)
อสม.ในเขตเทศบาล
ตาบลวาปีปทุม จานวน
๖๘ คน

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

อสม.ทุกคน
ได้รับการอบรม
ฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขตาม
หลักสูตร

อสม.ในเขตพืนที่
เทศบาลฯมีโอกาส
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองทังในด้าน
การจัดการวิชาการ
และการปฏิบัติ
เพื่อยกระดับการ
บริการประชาชน

กอง
สาธารณสุข

45,000
45,000
45,000 กองทุนผ่านการ
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ประเมิน
มาตรฐาน

ประชาชนมีสุขภาพ
ดี

กอง
สาธารณสุข
/สปสช.

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

100,000

-

-

-

กองทุนมีความเข้มแข็ง 45,000
(งบ สปสช.)
ดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน

45,000
(งบ สปสช.)

หน่วยงาน
รับผิด

ตัวชี้วัด

ชอบหลัก

แบบ ผ 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรและถูก
สุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้มีสถานที่
ศูนย์จัดการขยะมูล
กาจัดขยะมูลฝอยที่ ฝอยแบบครบวงจร
ถูกสุขลักษณะ
และถูกสุขลักษณะ

2561

2562

2563

2564

256๕

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

100,000,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

หน่วยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

มีสถานที่กาจัด มีศูนย์จัดการ กระทรวงวิทย์ฯ
ขยะมูลฝอยที่ถูก ขยะมูลฝอย
สุขลักษณะ
แบบครบวงจร
และถูก
สุขลักษณะ

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

1 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in
one จานวน 4 เครื่อง
(ปี 63: จานวน 2 เครื่อง)
(ปี 64: จานวน 1 เครื่อง)
(ปี 65: จานวน 1 เครื่อง)

2 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔ แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก จานวน ๓
เครื่อง
(ปี 63: จานวน 1 เครื่อง)
(ปี 64: จานวน 1 เครื่อง)
(ปี 65: จานวน 1 เครื่อง)
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง

๕ แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลาโพง อเนกประสงค์
เคลื่อนที่ จานวน 2 ชุด

ประเภท

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3๔,000
1๗,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

8,000

-

-

60,600

-

-

12,000

4,300

4,300

หน่วยงานรับผิด
256๕
(บาท)
1๗,000

สานักปลัด

4,300

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

-

-

ชอบหลัก

สานักปลัด

หน่วยงานรับผิด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
15,000

โต๊ะหมู่บูชา ชุดหมู่ 9
- ทาด้วยไม้สัก หน้ากว้าง
9 นิว้ มีฐานรองโต๊ะหมู
จานวน 1 ชุด

-

-

15,000

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์สานักงาน

ถังน้า สแตนเลส
ขนาด 2,000 ลิตร
จานวน 1 ถัง

-

-

25,000

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โพเดี่ยมไม้
จานวน 1 อัน

-

-

15,000

-

-

สานักปลัด

10 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานและเก้าอี้
จานวน 1 ชุด

-

-

4,600

-

-

สานักปลัด

11 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้ทางาน
จานวน 5 ตัว

-

-

7,500

-

-

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

6

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องสแกนเนอร์
ปริมาณรองรับ 3,000 แผ่น/
วัน
จานวน 1 เครื่อง

7

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

8

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

9

แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภท

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

สานักปลัด

ชอบหลัก

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

1๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะ
จานวน 20 ตัว
ขนาด ก45xย180xส75

13 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

14 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

15 แผนงานบริหารทั่วไป
16 แผนงานบริหารทั่วไป

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ถังแช่น้าแข็ง ขนาด 300 ลิตร
จานวน 2 ถัง

-

-

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องทาลายเอกสาร แบบตัด
ตรงทาลายครัง้ ละ 10 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง

-

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 3
ใบพัด จานวน 4 ตัว

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26
นิ้ว 3 ขา
จานวน 6 ตัว

ประเภท

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

หน่วยงานรับผิด
2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

สานักปลัด

10,000

-

-

สานักปลัด

-

20,000

-

-

สานักปลัด

-

-

10,000

-

-

สานักปลัด

-

-

16,200

-

-

สานักปลัด

ชอบหลัก

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

17 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ
จานวน ๓ เครื่อง
ขนาด 36,000 บีทียู
ขนาด 18,000 บีทียู
ขนาด 26,000 บีทียู

18 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

19 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

20 แผนงานบริหารทั่วไป
21 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
150,000 50,000

หน่วยงานรับผิด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เครื่องตัดเหล็ก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,000

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ ขนาด 5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

-

-

3,000

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,000

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

-

-

3,000

-

-

สานักปลัด

ประเภท

256๕
(บาท)
50,000

ชอบหลัก
สานักปลัด

ที่

หน่วยงานรับผิด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,300,000

คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 4 เครื่อง
(ปี 63: จานวน 2 เครื่อง)
(ปี 64: จานวน 1 เครื่อง)
(ปี 65: จานวน 1 เครื่อง)

-

-

32,000

16,000

16,000

กองคลัง

เครื่องปริ้นเตอร์
(ปี 63: จานวน 2 เครื่อง)
(ปี 64: จานวน 1 เครื่อง)
(ปี 65: จานวน 1 เครือ่ ง)

-

-

8,600

4,300

4,300

กองคลัง

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้

-

-

13,000

-

-

กองคลัง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 2 ตู้

-

-

11,000

-

-

กองคลัง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด

-

-

4,600

-

-

กองคลัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

22 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
จานวน ๑ คัน

23 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

24 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

25 แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

26 แผนงานบริหารทั่วไป
27 แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภท

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

ชอบหลัก
กองคลัง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A 3
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ A 4
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย
บ่า 4 จังหวะ
(ปี 63: จานวน 2 เครื่อง)
(ปี 64: จานวน 2 เครื่อง)
(ปี 65: จานวน 2 เครื่อง)
เครื่องกระแทกคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงานรับผิด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
16,000

-

-

6,300

6,300

6,300

กองช่าง

-

-

4,300

4,300

4,300

กองช่าง

-

-

10,000

10,000

10,000

กองช่าง

-

-

27,000

-

-

กองช่าง

2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

ชอบหลัก

28 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองช่าง

29 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

31 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

32 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

33 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ 400
แอมป์
จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,000

-

-

กองช่าง

34 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

-

-

7,500

-

-

กองช่าง

35 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ปั้มลมโรตารี ๕๐ ลิตร
๓ แรงม้า
จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องตัดโลหะ
จานวน 1 เครื่อง

-

-

5,000

-

-

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,500,000

200,000

หน่วยงานรับผิด
2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

กองสาธารณสุข

200,000

200,000

กองสาธารณสุข

ชอบหลัก

36 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดดินตีนตะขาบ
จานวน 1 คัน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า

37 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

อุปกรณ์ออกกาลังกาย
จานวน 4 ชุด

-

-

38 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถเก็บขนขยะ
จานวน 10 คัน

-

-

300,000

-

-

กองสาธารณสุข

39 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก
จานวน 1 เครื่อง

-

-

4,300

-

-

กองสาธารณสุข

40 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง

-

-

16,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

41 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunctio
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (lnk Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

8,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,500

หน่วยงานรับผิด
2564
(บาท)
-

256๕
(บาท)
-

ชอบหลัก

42 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมี
2 บานเปิด (มอก.)
จานวน 1 หลัง

กองสวัสดิการ
สังคม

43 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชั้นเหล็กเก็บเอกสารแบบมี
ล้อเลื่อน 4 ชั้น
จานวน 3 หลัง

-

-

30,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

44 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานและเก้าอี้
จานวน 1 ชุด

-

-

4,600

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

45 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้โชว์สินค้ากระจก
ขนาด 5 ฟุต
จานวน 1 หลัง

-

-

5,600

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

46 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 cc
เกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์
4 จังหวะ
จานวน 1 คัน

-

-

56,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน
( Planing) การนาแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการ
ดาเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึง ความก้าวหน้ าในการดาเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มีผลสาเร็จมากน้อย เพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่ าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด เพื่อให้
โครงการดัง กล่ าวเป็ นไปตามวั ต ถุป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ และยั ง เป็น เครื่อ งมื อชี้ วั ด ประสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดาเนินงานซึง่ ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กากับตัวชี้วัด
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีและเพิ่มเติม
ทั้งนี้เทศบาล จะนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญ
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ
1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )
1.2 แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
- สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ
- การสนองตอบความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัด
- ผลผลิต ผลลัพธ์
- ระดับความพึงพอใจ

กรอบตัวแปร
- ผลต่างระหว่างจานวนโครงการที่แล้วเสร็จกับจานวนโครงการทั้งหมด
- สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม

แบบรายงานผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
โดยใช้แบบรายงานผลดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้ นที่ในชุมชน จะเห็นว่าประชาชนยัง มีปัญ หาที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไ ขอยู่มาก ดัง นี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่ง คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /
ไฟฟ้า/น้าประปา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไ ขปัญหาเองได้จึง ต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไ ข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
๒. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ
ที่ถูกเสนอมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่ง มี
หลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นา
หมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
๓. ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยัง
มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

