
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

เร่ือง  ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลต าบลวาปีปทุม 

*************************** 
  

 ตามท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ได้พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี  ๑4  มิถุนายน  ๒๕62      
ณ  ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส  ส านักงานเทศบาลต าบลวาปีปทุม   และนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม           
ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เรียบร้อยแล้ว   

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวาปีปทุม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และการบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลวาปีปทุมจึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
      

          จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑4   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

 (นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
 นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ค ำน ำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖       
มาตรา ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีอ านาจและ
หน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน     โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและ
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

  เพื่ อใ ห้การด า เนินการให้ เ ป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึง จัดท าแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน                     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ข้ึน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารหวังท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถ่ิน 

  เทศบาลต าบลวาปีปทุม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)      
ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงต่อไป 

 

                                                         งานแผนและงบประมาณ 

                                                                                            ฝ่ายวิชาการและแผน 

                                                                                     ส านักปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
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ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน            ๑ 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน               ๑1 

 

ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ         34 

 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผลสรุปผล                   111 

 

                            
              
  

   
 

 

 

 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

      เทศบาลต าบลเดิม คือ สุขาภิบาลต าบล  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัที่  25  
พฤษภาคม  2531  และไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาล  ตาม พ.ร.บ.เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็น
เทศบาลเม่ือวนัที่  25 พฤษภาคม  2541   เป็น  “เทศบาลต าบลหนองแสง” และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “เทศบาลต าบลวาปี
ปทุม”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวนัที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
          เทศบาลต าบลวาปีปทุม ตั้งอยูบ่นพื้นที่ของตวัอ าเภอวาปีปทุม และตั้งอยูใ่นบางส่วนของต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  ห่างจากจงัหวดัมหาสารคาม  ประมาณ  40  กิโลเมตร   มีพื้นที่  2.31  ตาราง
กิโลเมตร               

       ทิศเหนือ       จดเสน้แบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลหนองแสง 

        ทิศตะวนัออก  จดเสน้แบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลหนองแสง 

        ทิศใต ้          จดเสน้แบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลหนองแสง 

        ทิศตะวนัตก    จดเสน้แบ่งเขตการปกครองระหวา่งต าบลหนองแสง 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทัว่ไปของเทศบาลต าบลวาปีทุม  มีสภาพทัว่ไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม   
มีหนองน ้ ากระจายตามพื้นที่    

 ๑.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

    อ  าเภอวาปีปทุม  มีลกัษณะภมิูอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ( Tropical  Monsoon  Ceimate )   มี   ๓   ฤดู 

 -  ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ส้ินสุดเดือนตุลาคม  ปริมาณน ้ าฝนแต่ละปีไม่สม ่าเสมอ บางปีฝนตกนอ้ยจน
แหง้แลง้  ฝนที่ตกจะเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมใตฝุ้่ นจากทะเลจีน  ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียประมาณ 
๑,๒๗๙.๘๓  มิลลิเมตร  มีอุณหภูมิเฉล่ีย  ๓๒  องศาเซลเซียส 

 - ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ ์ โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สภาพอากาศจะหนาวจดัในเดือนธนัวาคมและมีลมแรง  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ ๕ – ๑๒.๕ องศา
เซลเซียส 

 - ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ ส้ินสุดเดือนเมษายน  สภาพอากาศจะร้อนอบอา้วมาก โดยจะร้อนที่สุดใน
เดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  36  องศาเซลเซียส 

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลกัษณะดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย   
 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 



๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  ๗  ชุมชน  ไดแ้ก่  ชุมชนหลกัเมือง  ชุมชนโสมนัส  ชุมชน
ขวญัปทุม  ชุมชนเทศบาลเหนือ  ชุมชนเมืองวาปี  ชุมชนส าโรง  ชุมชนหนองคู  แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนซ่ึง
เป็นตวัแทนของชุมชนจ านวน  ๙  คน   

๒.๑ เขตการปกครอง 

๑.  ชุมชนขวัญปทุม  (หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ )   
     จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕ ถึงถนนสมารักษ ์

๒.  ชุมชนหลักเมือง  (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒)  
     จากถนนปลายฝันไปถนนม่ิงเมืองไปสุดเขตถนนพทิกัษน์รากร(สุดเขตเทศบาล) 
๓.  ชุมชนโสมนัส  (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ )   
     จากถนนสมารักษไ์ปถนนบญุพทิกัษถึ์งถนนพทิกัษน์รากร 

๔.  ชุมชนเมืองวาปี  (หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒๕ )  
     จากถนนมหาปรีชาวงศไ์ปถนนสมารักษไ์ปถนนเคหะเจริญสุดเขตเทศบาลไปถนนปทุมพทิกัษถึ์ง   
      ถนนสายบรบือ-บุรีรัมย ์

๕.  ชุมชนส าโรง (หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๕)  
     จากถนนกฤษมานิตถึงถนนพทิกัษน์รากรไปสุดเขตเทศบาลถึงถนนทางไปร้อยเอ็ด 

๖.  ชุมชนหนองคู  (หมู่ที่ ๔ )   
     จากถนนพนัธเ์พง็ไปถนนชลประทานไปถนนชลสุขถึงถนนสุขาภิบาล 9 สุดเขตเทศบาล 

๗.  ชุมชนเทศบาลเหนือ  (หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ )   
     จากถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุมไปล าหว้ยจอกขวาง ไปถนนอารียนุ์วตัรถึงถนนเคหะเจริญ 

      
๒.๒ การเลือกต้ัง 

  เดิมเทศบาลไดแ้บ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม  ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดงัน้ี 

เขตเลือกต้ังที่ ๑  ประกอบไปดว้ย  หมู่ที่ ๑  ,หมู่ที่ ๒ (เฉพาะทิศเหนือของถนนหลกัเมือง) ,หมู่ที่ ๒๕    
เขตเลือกต้ังที่ ๒  ประกอบไปดว้ย หมู่ที่ ๒  (ยกเวน้ดา้นทิศเหนือของถนนหลกัเมือง) , หมู่ที่ ๓ ,        
                     หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวาปีปทุมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลยงัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจดัแผนพฒันาเทศบาลประชุมประชาคมแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ฯลฯ   

 

 

 

 



จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
   -  จ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๓,๘๑๓   คน 

                       (ขอ้มูลเม่ือวนัที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  -  จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๓,๘๓๐  คน 

                       (ขอ้มูลเม่ือวนัที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  คร้ังล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

-  จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๒,๙๑๐  คน  จากผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน  ๓,๘๑๓  คน  

คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๓๒   

  -  จ  านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๒,๔๖๑  คน จากผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน ๓,๘๓๐ 
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๖ 

 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าส่ัง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกต้ัง 

 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร (จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน) 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ประชากรชาย 2,472 2,451 2,428 2,416 2,395 

ประชากรหญิง 2,719 2,691 2,661 2,633 2,621 

รวมประชากร 5,191 5,142 5,089 5,049 5,016 

ครัวเรือน 2,166 2,216 2,267 2,294 2,317 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 469 513 อายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี 

จ านวนประชากร 1,454 1,580 อาย ุ๑๘-๖๐ ปี 

จ านวนประชากรผูสู้งอาย ุ 567 497 อายมุากกวา่ ๖๐ ปี 

รวม 2,490 2,590 ทั้งส้ิน  5,080  คน 

 

 

 

 

 



๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลวาปีปทุม   เป็นการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล   
 

รายการ 
จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

ครู คศ.1 - - 2 2  

ครูผูดู้แลเด็ก - - - -  

ผูดู้แลเด็ก - - 3 3  

นกัเรียนอาย ุ2 – 5 ขวบ  31 39 70  

รวมจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน  31 44 75  

ระดบัก่อนประถมศึกษา  ถงึ   ประถมศึกษา   ม ี  3   โรงเรียน   คือ   
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2   
 

รายการ 
จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

ขา้ราชการครู - 9 22 31  

พนกังาน ลูกจา้ง นกัการ - 4 5 9  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ๔ ๔๔ 48 92  

นกัเรียนชั้นอนุบาล ๓ 4 54 59 115  

นกัเรียนชั้น ป.1 4 52 51 103  

นกัเรียนชั้น ป.2 5 56 71 127  

นกัเรียนชั้น ป.3 4 38 57 95  

 

รายการ 
จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

นกัเรียนชั้น ป.4 4 41 56 97  

นกัเรียนชั้น ป.5 4 67 58 125  

นกัเรียนชั้น ป.6 4 50 55 105  

รวมจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 33 404 455 859  

 

 

 



โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  

รายการ 
จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

ขา้ราชการครู - 25 48 73  

พนกังาน ลูกจา้ง นกัการ - 3 4 7  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 2 6 63 66 129  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 6 85 90 175  

นกัเรียนชั้น ป.1 8 131 122 254  

นกัเรียนชั้น ป.2 7 109 110 219  

นกัเรียนชั้น ป.3 7 106 112 218  

นกัเรียนชั้น ป.4 7 129 145 274  

นกัเรียนชั้น ป.5 7 145 142 287  

นกัเรียนชั้น ป.6 7 120 143 273  

รวมจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 55 888 940 1,828  

            โรงเรียนรุ่งอรุณวทิย์     เป็นโรงเรียนเอกชน   
รายการ จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

ครู - 8 11 19  

พนกังาน ลูกจา้ง นกัการ - 2 5 7  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 1 20 15 35  

นกัเรียนชั้นอนุบาล 2 1 38 26 64  

นกัเรียนชั้น ป.1 1 22 21 43  

นกัเรียนชั้น ป.2 1 26 17 43  

นกัเรียนชั้น ป.3 1 25 15 40  

นกัเรียนชั้น ป.4 1 7 16 23  

นกัเรียนชั้น ป.5 1 8 10 18  

นกัเรียนชั้น ป.6 1 6 6 12  

นกัเรียนชั้น ม.1 1 11 10 21  

นกัเรียนชั้น ม.2 1 21 14 35  

นกัเรียนชั้น ม.3 1 30 15 45  

นกัเรียนชั้น ม.4 1 21 24 45  

นกัเรียนชั้น ม.5 1 35 10 45  

นกัเรียนชั้น ม.6 1 30 15 45  

รวมจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 15 300 214 514  



 

ระดบัมธัยมศึกษา   ม ี  1  โรงเรียน   
โรงเรียนวาปีปทุม  สังกดัส านักงานมธัยมศึกษามหาสารคาม  เขต  26  
 

รายการ 
จ านวน  

  หมายเหตุ ห้องเรียน(ห้อง) ชาย (คน) หญิง (คน)     รวม 

ขา้ราชการครู - 53 86 139  

พนกังาน ลูกจา้ง นกัการ - 23 17 40  

นกัเรียน ชั้น ม.1 14 240 306 546  

นกัเรียน ชั้น ม.2 14 226 323 549  

นกัเรียน ชั้น ม.3 14 232 309 541  

นกัเรียน ชั้น ม.4 14 155 286 441  

นกัเรียน ชั้น ม.5 14 142 314 456  

นกัเรียน ชั้น ม.6 14 182 318 500  

รวมจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน 84 1,177 1,856 3,033  

        
๔.๒ สาธารณสุข 

 

ล าดับที ่ การจ าหน่าย จ านวน 

     1 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 1  แห่ง 

     2 อสม. 69  คน 

     3 คลินิกเอกชน 9  แห่ง 

     4 ร้านจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 30  แห่ง 

     5 ร้านจ าหน่ายสินคา้ในที่สาธารณะ 68  แห่ง 

     6 ร้านประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 120  แห่ง 

     7 ร้านตดัผมชายและเสริมสวย 36  แห่ง 

 

๔.๓ อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้ น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพยสิ์นประชาชน  และท าลาย
ทรัพยสิ์นของราชการ  ซ่ึงเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวธีิ  มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบวา่ในเขตเทศบาลมีผูท้ี่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกบัพื้นที่อ่ืน
ถือวา่นอ้ย และยงัไม่พบผูค้า้ เหตุผลก็เน่ืองมาจากวา่ไดรั้บความร่วมมือกบัทางผูน้ า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาล



ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยูเ่ป็นประจ า การแกไ้ขปัญหาของเทศบาลสามารถท าไดเ้ฉพาะตามอ านาจหนา้ที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค ์ การประชาสัมพนัธ์  การแจง้เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถา้นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเร่ืองของ
อ าเภอหรือต ารวจแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เทศบาลก็ไดใ้หค้วามร่วมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลไดด้ าเนินการดา้นสงคมสงัเคราะห์ ดงัน้ี 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผูพ้กิาร  และผูป่้วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบตัรผูพ้กิาร 

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นคนจน       
6.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

7.  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผูย้ากไร้ที่ตกเกณฑ ์จปฐ.    
๘.  อุดหนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน 

๙.  ประสานการใหค้วามช่วยเหลือของจงัหวดั อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ใหก้ารสนบัสนุน  
๑๐. จดัตั้งโรงเรียนผูมี้อายยุนื 

 

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

เสน้ทางคมนาคมที่ใชติ้ดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเ้คียงมีดงัน้ี 

       ๑.  ทางหลวงแผ่นดิน    

      -  หมายเลข   ๒๐๔๐  สายอ าเภอวาปีปทุม – จงัหวดัมหาสารคาม 

      -  หมายเลข ๒๐๔๕  สายอ าเภอวาปีปทุม  -  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

       ๒.  สะพาน    จ านวน   ๑    สะพาน 

       ๓.  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบดว้ย 

              -  รถโดยสารประจ าทาง    สายจงัหวดัขอนแก่น - จงัหวดัสุรินทร์ 

                   สายจงัหวดัร้อยเอ็ด – จงัหวดับุรีรัมย ์

                                                      สายจงัหวดัมุกดาหาร – จงัหวดัระยอง 

                                                      สายอ าเภอวาปีปทุม – กรุงเทพฯ                         
                ๔.  ถนน 

                          ถนนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  47  สาย     แยกเป็น 

- ถนนลาดยาง  จ  านวน  17  สาย    

- ถนน  คสล.  จ  านวน  30   สาย  

-  

 

 



๕.๒ การไฟฟ้า 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใชไ้ฟฟ้า  2,255   หลงัคาเรือน 

  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล  ทั้งหมด    มี  670   จุด  ครอบคลุมถนน   47   สาย 

๕.๓ การประปา 

          การประปา อยูใ่นความรับผดิชอบของการประปาส่วนภูมิภาค   ในเขตเทศบาลต าบลวาปีปทุมมีผูใ้ชท้ั้งหมด   
จ านวน  1,929 หลงัคาเรือน 

         ปัญหาคือ  มีขอ้ร้องเรียนเร่ืองน ้ าประปาขุ่นและมีกล่ินบ่อยคร้ัง เทศบาลไดป้ระสานไปทางประปาส่วน
ภูมิภาคเพือ่ด าเนินการแกไ้ข  
 5.4  โทรศพัท ์

        ระบุการใหบ้ริการเก่ียวกบัโทรศพัท ์เช่น 

- มีการใหบ้ริการทั้งโทรศพัทป์ระจ าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใตก้ารใหบ้ริการของ บริษทั 
TOT และ 3BB  

- มีการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  โดยผูใ้หบ้ริการไดแ้ก่ 
AIS  DTAC  และ TRUE 

๕.5  ไปรษณย์ีหรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (๑)  มีไปรษณีย ์ จ  านวน  ๑  แห่ง  ใหบ้ริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวนัจนัทร์ – เสาร์       
  (๒)  แม่ข่ายวทิยส่ืุอสารศูนยป์ทุมทอง  จ  านวน  1  ศูนย ์

(๓)  ลูกขา่ยวทิยส่ืุอสารศูนยป์ทุมทอง   จ  านวน   13    เคร่ือง 

(๔)  สถานีวทิยกุระจายเสียงในเขตเทศบาล  จ  านวน   3    สถานี 

(๕)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ใหบ้ริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล 

(6)  มีบริการให้ใชอิ้นเตอร์เน็ตฟรี  ท่ีส านกังานเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพคา้ขาย เป็นส่วนมาก ส่วนดา้นการเกษตรกรรมในทอ้งถ่ิน      
มีพื้นที่ทางการเกษตรจ านวนนอ้ย ผลผลิต ไดแ้ก่  การปลูกขา้วและพชืผกัสวนครัวต่างๆ  

๖.๒  การปศุสัตว์ 

เป็นการประกอบการในลกัษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เช่น  การเล้ียงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๓  การบริการ 

ร้านอาหาร             จ  านวน     ๓๐   แห่ง 

สถานีขนส่ง    จ  านวน     ๑   แห่ง  
ร้านเกมส์    จ  านวน     ๔     แห่ง 

สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง จ  านวน     1     แห่ง 

 



๖.๔  การท่องเที่ยว 

  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ไดส่้งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  ส่งเสริมการจดั
งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบา้น ร่วมกบัอ าเภอวาปีปทุมและการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเพณีลอย
กระทง และประเพณีสงกรานต ์

๖.๕  อุตสาหกรรม 

                    ลกัษณะการประกอบอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ิน 

ประเภท    ผลิตน ้ าด่ืม   จ  านวนโรงงาน   2     แห่ง  (น ้ าด่ืมไอเพยีว,น ้ าด่ืมเดวสิ) 
  ประเภท    ผลิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์    จ  านวนโรงงาน   1   แห่ง  (แคร่ีคอมพวิเตอร์) 

๖.๖  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

           เทศบาลต าบลวาปีปทุมมีสถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม  ดงัน้ี 

1 ตลาดสดเทศบาลมี 1  แห่ง 

2 โรงฆ่าสตัว ์ 1  แห่ง 

4 ธนาคาร 5  แห่ง 

5 ร้านคา้ทัว่ไป              293  แห่ง 

 

๖.๗  แรงงาน 

  ในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจา้งแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยูอ่าศยั   
 

๗. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 

      -  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นบัถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ  99.49  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขต
เทศบาล   มีวดั  จ  านวน  3  แห่ง   

๗.๒ ประเพณแีละงานประจ าปี 

ประเพณีทอ้งถ่ินที่ส าคญั  มีดงัน้ี 

๑. ประเพณีงานออนซอนกลองยาว   ประมาณเดือน   ธนัวาคม  กิจกรรมที่ท  า คือ  ประกวดธิดา   
   กลองยาว   ประกวดกลองยาว  มีการจดัออกร้านนิทรรศการ 

๒. ประเพณีงานลอยกระทง  ประมาณเดือน   พฤศจิกายน  กิจกรรม  คือประกวดนางนพมาศ   
   ประกวดกระทง  และประกวดขบวนแห่ 

          ๓. ประเพณีสงกรานต ์ ประมาณเดือน  เมษายน   กิจกรรม คือการรดน ้ าด าหวัผูสู้งอาย ุ และ         
             แห่พระพทุธรูปรอบเมือง 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้นุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  วธีิการท าเคร่ืองจกัสาร
ใชส้ าหรับในครัวเรือน ประดิษฐด์อกไม ้ ท  ากระเป๋า   
       ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ %  พดูภาษาอีสาน    



๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น ้า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน ้ าที่ไดจ้ากน ้ าฝน และน ้ าดิบจากห้วยจอกขวาง ซ่ึงจะตอ้งน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา  

      แหล่งน ้าในเขตเทศบาล  มีจ านวน   7  แห่ง  ดังต่อไปนี ้

 1.  หนองแสง 

 2.  หนองคู 

 3.  หนองแคน 

 4.  หนองซ าแฮด 

 5.  หว้ยกุดแคน 

 6.  อ่างเก็บน ้ าหว้ยจอกขวาง 

 7.  การประปา 

๘.๒ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับ ที่อยูอ่าศยั  ร้านคา้  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  
และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแ้ก่  ดิน  น ้ า  ตน้ไม ้ อากาศที่ไม่มี
มลพษิ และน ้ าฝนในการเกษตรก็ตอ้งรอฤดูฝน มีแหล่งน ้ าใชใ้นการเกษตรไม่เพยีงพอ  ปัญหาคือยงัไม่สามารถหาแหล่ง
น ้ าส าหรับการเกษตรไดเ้พิม่ขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาดา้นขยะ  เม่ือชุมชนแออดัขยะ
ก็มากขึ้น  การแกไ้ขปัญหา เทศบาลไดจ้ดัท าโครงการเพือ่แกปั้ญหาใหก้บัประชาชนและเป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาชน  เช่น โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะจากตน้ทางก่อนถึงปลายทาง  โครงการปลูกตน้ไมใ้นวนัส าคญัต่างๆ ใน
พื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของเมืองใหร่้มร่ืนสวยงาม ใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่ 
 

    ************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

๑. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของ
สถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์  ควำม
เจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจท่ีด้อย
กว่ำ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 
ในกำรท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผน

และก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทำง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว  เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเน่ืองและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวม
พลังของทุกภำคส่วนในสังคมท้ังประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชำติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคง
เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ  ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์  สรุปได้ ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยท้ังในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมท้ังสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน  
สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร 

ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล 
(๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ 

ดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม 

มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดล้อม 
(๗) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเก่ียวข้องจำกแนวด่ิงสู่แนวระนำบมำกข้ึน 

 

๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท้ังในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำน
อำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ท้ังนี้
ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน  อันได้แก่โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรท้ังในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำม 
เช่ือมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนท่ีอยู่บนกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ำมำกข้ึน 

(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิตอลและกำรค้ำท่ีเข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำร โดยมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรท่ีหลำกหลำยตำมรูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร 
แข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพท่ีเข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรท่ีมีศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด และ
ปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบัน 
ท่ีมีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตท่ีมีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิตอลและกำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่ำในระดับสูงข้ึน 
 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมโดยกำรยกระดับบริกำรท่ีเป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเท่ียว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรท่ีมีศักยภำพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต 
ภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบัน
เกษตรกร 
 
 



 
(๔) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ 

ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภำพ 

(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 

(๖) กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ 
ประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้
ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี 
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย   
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำยโอกำส

กำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดควำมเหล่ือมล้ ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภำคและเป็นธรรม กรอบแนวทำงท่ีต้องให้
ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) กำรพัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ รวมท้ังมีควำมสำมำรถในกำรป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำร 

บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ

มีขนำดท่ีเหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถ่ิน
อย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดท่ีเหมำะสม 
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 



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

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) 
ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580 ) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนำ
แล้ว มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 มุ่ง
ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี ต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำกกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรพัฒนำท้ังจำกภำยนอกและภำยในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่นของประเทศ และกำรสะท้อนถึง
โอกำสและควำมเส่ียงในกำรท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ท้ังนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำ ฉบับต่อๆ 
ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงก ำหนดเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 เป้ำหมำยรวม 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  
 2. ควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณืท่ีดี และเพิ่มควำมเช่ือมั่นของ
นำนำชำติต่อประเทศไทย 
 6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วม
จำกประชำชน  
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ประกอบด้วย  ๑๐  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ัง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมำภิบำล 

                                       ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
 

 



๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำง
สังคม 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงบูรณำกำร 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภำคกลำงและ
พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภำค 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2561 – 
2564)  “ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ” (ร้อย แก่น สาร สินธ์ุ)     
 วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมน าเกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง” 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 : กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรเกษตรและอุตสำหกรรม กำรเกษตรให้สำมำรถ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภำพและมำตรฐำนกำรผลิตของสินค้ำเกษตร 

 2. พัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก 
 3. พัฒนำศักยภำพตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร                         
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 : กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำรและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำศักยภำพ SMEs และเครือข่ำยผู้ประกอบกำรอย่ำงบูรณำกำร 
 2. พัฒนำและเช่ือมโยงโครงข่ำยคมนำคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์และระบบรำง 
 3. พัฒนำคุณภำพฝีมือแรงงำนและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบกำร 
 4. พัฒนำระบบกำรตลำดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเท่ียวอย่ำงครบวงจร 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. พัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
 4. พัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มำตรฐำนและให้เป็นศูนย์กลำงแฟช่ันผ้ำไหมในนำนำชำติ 
  
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2561 – 2565)   
 วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
         เป้าประสงค์ 

1. ภำคกำรเกษตรมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับจังหวัด 
2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดมหำสำรคำมเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
3. เป็นศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
4. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลผลิต และ
การตลาด สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็นศูนย์กลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้จักสามัคคี เทิดทูน
สถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  จังหวดัมหาสารคาม  
(พ.ศ.2561 – 2564 ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
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 : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำส่งเสริมกำรเกษตร  กำรพำณิชย์  และกำรลงทุน 
2. พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งน้ ำสำธำรณะ โบรำณสถำนและแหล่งท่องเท่ียว และ

จัดกำรส่ิงแวดล้อม 
3. สนับสนุนส่งเสริมศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มศักยภำพประสิทธิภำพกำรท ำงำนของท้องถ่ิน 
2. สนับสนุน ช่วยเหลือและประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์กรและ

หน่วยงำนอ่ืน 
3. สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนในกำรพัฒนำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

หารส่วนต าบลวัง 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

วิสัยทศัน ์
        “เทศบาลต าบลวาปีปทุม  เมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคท่ัวถึง  พ่ึงพาตนเองได้  สุขภาพอนามัยดี 
          มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจยั่งยืน” 

พนัธกิจ   

ภารกิจที่  1    ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่  และกำรจัดกำร 
                   ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ภารกิจที่  2    พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งกำรอ ำนวย          
                  ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็ว 
ภารกิจที่  3    ส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำวัฒนธรรมและประเพณี    
                  ท้องถ่ิน 
ภารกิจที่  4    เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน      
ภารกิจที่  5    กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยบริหำรและค่ำใช้จ่ำย งบประมำณให้เกิด 
                  ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และเป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำปีปทุม 

จุดมุ่งหมาย 
1.   เพื่อปรับปรุงกำรคมนำคมและกำรส่ือสำรให้สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย 
2.   เพื่อให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

          3.   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ  ศำสนำ  ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 4.   เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมัย  คุณภำพชีวิต และพัฒนำส่ิงแวดล้อม  

5.   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้เพียงพอ  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
ยุทธศาสตรท์ี่ 1   ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พฒันำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม  ขนส่ง และกำรส่ือสำร 
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง  และกำรควบคุมอำคำร 
 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2    ด้านการส่งเสริมการศกึษาอบรม  ศาสนา   และคณุภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ กำรกีฬำ สุขภำพอนำมัย ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอบรม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
2  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
3  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม  และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน  
แนวทางการพัฒนา 

 1   แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
 2   แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 3  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทนุ  พาณิชยกรรม ส่งเสรมิการเกษตร  และ
การท่องเทีย่ว 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน          
แนวทางการพัฒนา 

1  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชยกรรม 
๓  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

 ๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5   ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำและน้ ำ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6   ด้านการพฒันาการเมือง  บริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
           1  เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำ
ใช้บริกำรอย่ำงท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็ว 
           2  เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยบริหำรและค่ำใช้จ่ำย งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
และเป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำปีปทุม 

แนวทางการพัฒนา 

 1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

2  แนวทำงกำรพัฒนำทำงกำรเมือง / กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 



 

     เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด      

      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) พนัธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  2) เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร 
 ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทศบำล
ต ำบลวำปีปทุม 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรส่ือสำร 
      แนวทางที่  2  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
      แนวทางที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง และกำรควบคุมอำคำร 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 
ขนส่ง และกำรส่ือสำร 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งและกำรส่ือสำร 

2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรผังเมือง 
และกำรควบคุมอำคำร 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรฝังเมืองและกำรควบคุมอำคำร 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      กองช่ำง 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  1  ส่งเสริมและพัฒนำระบบ กำรผลิต กำรแปรรูปผลผลิต และกำรตลำด 
 สินค้ำเกษตร และอำหำรคุณภำพ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง
 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถ่ิน  

  

  

  

  

  



 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมการศึกษาอบรม  ศาสนา  และคุณภาพชีวิต 

1) พนัธกิจท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

  2) เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ  กำรกีฬำ  สุขภำพอนำมัย  ศำสนำ  วัฒนธรรมและ
 ประเพณีท้องถ่ิน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ  
กำรกีฬำ  สุขภำพอนำมัย  ศำสนำ  
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

 

ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  กำรกีฬำ  
สุขภำพอนำมัย  ศำสนำ  วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำอบรม  ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
                                           และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
      แนวทางที่  2  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
      แนวทางที่  3  กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
อบรม  ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 
 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำอบรม  ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
 

2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรกำรส่งเสริมอำชีพ 

3. กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร
สังคม 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      ส ำนักปลัด 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
 บริกำรทำงกำรศึกษำและวัฒนธรรมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  1 กำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงสังคมแห่งกำร
 เรียนรู้ในท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1) พนัธกิจท่ี 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

  2) เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 



 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย
ในชุมชน 

ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
      แนวทางที่  2  กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
      แนวทางที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 

2. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

3. กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      ส ำนักปลัด 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน สู่สังคม รู้รักสำมัคคี เทิดทูนสถำบัน
 ของชำติ เอ้ืออำทรและสมำนฉันท์ 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและ
 ชุมชนในท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  ส่งเสริมการเกษตร  และการ
 ท่องเที่ยว 

1) พนัธกิจท่ี 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน 
  2) เป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชน 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
      แนวทางที่  2  กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชยกรรม 
      แนวทางที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

    แนวทางที่ ๔   กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
 
 



 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
กำรลงทุน 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

2. กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชย 
กรรม 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพำณิชยกรรม 

๓. กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรเกษตร 

๔. กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเท่ียว 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      กองสวัสดิกำรสังคม 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ และวัฒนธรรม 
 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง 
 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1) พนัธกิจท่ี 1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  2) เป้าประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำเมืองน่ำอยู่ และกำรจัดกำร
 ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรคุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำ   
 ป่ำและน้ ำ 
   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำ
ป่ำและน้ ำ 
 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำและน้ ำ 
 

 
 



 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      กองสำธำรณสุข 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  2. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ และวัฒนธรรม 
 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรผลิตและสร้ำง 
 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ 
 1) พนัธกิจท่ี 2  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ให้มีควำมโปร่งใสในทุกด้ำนรวมทั้งดำรอ ำนวย

 ควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้มำใช้บริกำรอย่ำงท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็ว 
  2) เป้าประสงค์  เพื่อพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำร 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร
จัดกำร  

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร
จัดกำร 

3) แนวทางการพัฒนา 
                        แนวทางที่  1  กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
      แนวทางที่  2  กำรพัฒนำทำงกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

2. กำรพัฒนำทำงกำรเมือง กำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำทำงกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร 
 

 
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

      ส ำนักปลัด 

5) ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน สู่สังคมรู้จักสำมัคคี เทิดทูนสถำบันของ
 ชำติ เอ้ืออำทรและสมำนฉันท์ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  4. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กร 
 
 
 
 



 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถ่ินให้เข้มแข็งข้ึน เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปล่ียนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลวาปีปทุม จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เทศบาลต าบลวาปีปทุม  เมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคท่ัวถึง  พึงพาตนเองได้  
สุขภาพอนามัยดี  มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจย่ังยืน” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ 

1. ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนำระบบ 
กำรผลิต กำรแปรูปผลผลิต 
และกำรตลำด สินคำ้เกษตร 
และอำหำรคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
 
 
 
 

เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ทั้งสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรเพื่อให้
เป็นเมืองน่ำอยู่ 

ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน พัฒนำเมือง
น่ำอยู่ และกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือปรับปรุงและ
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
เสริมผิวทำงพำรำแอสฟลั 
ติกคอนกรีต 
- โครงกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทำง
ระบำยน้ ำ 
- โครงกำรขุดลอกทำง
ระบำยน้ ำถนนทุกสำย 
- โครงกำรขุดลอกที่เก็บกัก
น้ ำ 
- โครงกำรปรับปรุงระบบ
กระจำยเสียงของเทศบำล 
- โครงกำรปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตในเทศบำล 
 

  

  

  



  

 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ 

       - โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ 
- โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
- โครงกำรขยำยเขต
น้ ำประปำ 
- โครงกำรพัฒนำฐำน
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
(GIS) ครอบคลุมภำยใน
เขตเทศบำล 
 

2.ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ อบรมศำสนำ
และคุณภำพ ชีวิต 

 
 
 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือยกระดับสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงบริกำรทำง
กำรศึกษำและวัฒนธรรมของ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

1.กำรจัดกำรศึกษำและ
สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

เป็นกำรส่งเสริม พัฒนำ
กำรศึกษำ ศำสนำและ
คุณภำพชีวิตเพ่ือให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีน ำไปสู่กำรเป็นเมือง
น่ำอยู่ 

ส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำ กำรกฬีำ 
สุขภำพอนำมัย 
ศำสนำวัฒนธรรม
และประเพณี 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรศึกษำ 
กำรกีฬำ สุขภำพ
อนำมัย ศำสนำ
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ 
3.กำรพัฒนำด้ำนสวสัดิกำร  
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
ด ำเนินกิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่นเทศบำล 



 
 
 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท. 
การตอบสนองต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ 

3.ด้ำนกำรจัดระเบียบ 
ชุมชนสังคมและกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

4.พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน สู่สังคม รู้รักสำมคัคี 
เทิดทูนสถำบันของชำติ เอื้อ
อำทรและสมำนฉันท ์

2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

เป็นกำรจัดระเบียบชุมชน
สังคมและกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยเพ่ือน ำไปสู่
กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

เสริมสร้ำงควำม
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และส่งเสริม
ด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย 
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
3. กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยให้กับ
ประชำชนภำยในเขต
เทศบำล 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

4.ด้ำนกำรวำงแผนกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 
พำณิชยกรรม ส่งเสริม
กำรเกษตร และกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมกำรคำ้ กำรลงทุน
และกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรคแ์ละวฒันธรรม เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

เป็นกำรวำงแผน กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชย 
กรรมและกำรท่องเที่ยวเพ่ือ
น ำไปสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

เสริมสร้ำงควำม
สงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และส่งเสริม
ด้ำนเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมด้ำน
เศรษฐกิจของชุมชน 

1. กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม
กำรลงทุน 
2. กำรพัฒนำด้ำนกำรพำณิชย 
กรรม 
๓. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตร 

๔. กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนในด้ำนกำรลงทุน
ในอำชีพอุตสำหกรรมและ
หัตถกรรมในครัวเรือน 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนงำนประเพณี
และกำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 



 

 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อปท. 
การตอบสนองต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา ผลผลิต/โครงการ 

5.ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกำร
ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมกำรคำ้ กำรลงทุน 
และกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรคแ์ละวฒันธรรม เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
ผลิตและสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจในท้องิถ่น 

เป็นกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่กำร
เป็นเมืองน่ำอยู่ 

ปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำน พัฒนำเมือง
น่ำอยู่และกำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

เพ่ือพัฒนำเมืองน่ำ
อยู่และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำร
คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำ
ป่ำและน้ ำ 

- โครงกำรจัดส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ภำยในเขตเทศบำล 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรขยะและระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย 
- โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.ด้ำนกำรเมือง บริหำร
จัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน สู่สังคมรู้รักสำมคัคี 
เทิดทูนสถำบันของชำติ เอื้อ
อำทรและสมำนฉันท ์

4.กำรพัฒนำและเสริมสรำ้ง
ประสิทธิภำพองค์กร 

เป็นกำรพัฒนำกำรเมือง 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพ่ือ
น ำไปสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
ให้มีควำมโปร่งใสใน
ทุกด้ำน รวมทั้งกำร
อ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
สะดวกและรวดเร็ว 

เพ่ือพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่
ดี ให้มีควำมโปร่งใส
ในทุกด้ำน รวมทั้ง
กำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่
ประชำชนผู้มำใช้
บริกำรอย่ำงทั่วถึง 
สะดวกและรวดเร็ว 

1. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 
2. กำรพัฒนำทำงกำรเมือง 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

- 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 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของเทศบำลต ำบลวำปีปทุม  และศักยภำพกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลวำปีปทุม 
โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน จัดท ำ SWOT Analysis จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) อุปสรรค  
(T) สรุปได้ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
(1) ระบบการบริหาร 

(1.1) มี พ.ร.บ. ระเบียบ เทศบัญญัติ ให้อ ำนำจหน้ำท่ีเทศบำลไว้ชัดเจน 
(1.2) มีกำรแบ่งแยกมอบหมำยหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
(1.3) มีกำรบริหำรจัดกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
(1.4) มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในองค์กรท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ 
(1.5) มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำทุกระดับ เช่น ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำสำมปี แผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
(1.6) มีหน่วยบริกำรร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
(1.7) มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ 
(1.8) มีกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(1.9) น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนทุกระดับ 

(2) อัตราก าลัง 
(2.1)  บุคลำกร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับดี 
(2.2) มีกำรพัฒนำบุคลำกรและจัดส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(2.3) มีแผนอัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมกับโครงสร้ำง สถำนกำรณ์คลัง 

(3) การเงิน/งบประมาณ 
(3.1) มีกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งรำยได้ และระบบกำรจัดเก็บภำษี 
(3.2) มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(4) ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(4.1) มีกลุ่มอำชีพ และเศรษฐกิจชุมชนของเทศบำลต ำบลวำปีปทุม  
(4.2) มีกลุ่มออมทรัพย์กองทุนวันละบำท 

(4.3) สนับสนุนกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
(4.4) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1) ระบบการบริหาร 

(1.1) ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติสับสนหรือขำด
ควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ 

(1.2) หน่วยตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องตีควำมกฎหมำยแตกต่ำงกันท ำให้สับสนในแนวทำงกำรปฏิบัติ     
ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำท้องถ่ิน ส่งผลเสียต่อกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 



(1.3) บุคลำกรฝ่ำยข้ำรำชกำรยังไม่มีเพียงพอ 
(1.4) ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
(1.5) กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ินไม่ต่อเน่ือง 

     (2) การเงิน/งบประมาณ 
(2.1)  มีปัญหำในกำรบริหำรงบประมำณ เน่ืองจำกกำรแก้ไขระเบียบฯ /นโยบำยของ  
       รัฐบำลแต่ละสมัยท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ จ ำเป็นต้องรอเงิน 
(2.2)  มีกำรโอนงบประมำณ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีอยู่เสมอ   
(2.3)  ต้องทบทวน/แก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลวำปีปทุม ท ำให้ เกิดควำมล่ำช้ำ 
        ในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
(2.4)  ขำดกำรด ำเนินกิจกำรทำงเทศพำณิชย์ 

 

    (3) ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(3.1) กำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณี  ในกลุ่มเยำวชนถูกมองข้ำม/มองว่ำเป็น 

       หน้ำท่ีของครอบครัวหรือโรงเรียน 
(3.2) คนรุ่นหลังไม่สืบทอดภูมิปัญญำท้องถ่ิน/กำรสนับสนุนงบประมำณไม่ต่อเน่ือง 
       หรือมีพลังผลักดันในชุมชนและภำครัฐน้อย 
(3.3)  ไม่มีแหล่งเรียนรู้ภำยในเทศบำล 
(3.4)  ไม่มีแหล่งกระจำย สินค้ำของกลุ่มอำชีพและด้ำนกำรเกษตร 

    (4)  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(4.1)  ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรบ ำรุงรักษำส่ิงแวดล้อม 
(4.2)  กำรบริหำรจัดกำรขยะ ยังไม่เป็นระบบครบวงจร 
(4.3)  กำรบริหำรจัดกำร ระบบระบำยน้ ำในเขตเทศบำลยังไม่เป็นระบบ 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

๑. โอกาส (Opportunity) 
(1) มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินมีทิศทำงท่ีสอดคล้องกันทุกระดับ มีกำรประสำนแผนฯ และบูรณำกำร

ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นระบบ 

(2) มีกฎหมำยกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ิน ท ำให้ท้องถ่ินเป็นอิสระในกำรพัฒนำ มีระเบียบ เทศบัญญัติเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำน 

๒. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (Threat) 
(1) กฎหมำย ระเบียบ เทศบัญญัติ  ยังขำดควำมยืดหยุ่น หรือมีข้อจ ำกัดพอสมควร 

(2) กำรจัดสรรงบประมำณ/เบิกจ่ำยล่ำช้ำ 
(3) กำรถ่ำยโอนภำรกิจ ท่ีบุคลำกรยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรฝึกอบรมไม่เพียงพอหรือในห้วงเวลำ

ท่ีไม่พร้อมก่อเกิดผลเสียในกำรปฏิบัติ 
(4) ค่ำครองชีพปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว แต่รำยได้ยังคงตำมหลังเช่นเคย 
(๕) ตลำดสินค้ำกำรเกษตรมีควำมต้องกำรไม่แน่นอนและมีกำรแข่งขันสูง 
(๖)  กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ  มีกำรเปล่ียนแปลงบ่อย  สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองไม่แน่นอน 
(๗) เทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เกิดผลด้ำนลบกับเยำวชนยำกต่อกำรพัฒนำ 
(๘) ปัญหำส่ิงเสพติดท่ีระบำดอย่ำงหนัก นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ ประชำชนไม่ให้

ควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร 
    



  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงา
น

สนับสนุน 
๑ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านัก
ปลัด 
กองคลัง 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินงาน 
 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 
กองสวัสดิการ 
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองสวัสดิการ 
กองสาธารณสุข 
 

ส านัก
ปลัด 
กองคลัง 
 

๓. ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กอง
สาธารณสุข 
กองสวัสดิการ 

ส านัก
ปลัด 
กองคลัง 

๔. ด้านการพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
ส่งเสริมการเกษตร 
และการท่องเท่ียว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กอง
สาธารณสุข 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

ส านัก
ปลัด 
กองคลัง 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการเกษตร 
ด้านการเศรษกิจ 

แผนงานการเคหะและชุมชน 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง 
กอง
สาธารณสุข 
กอง
สาธารณสุข 
กองช่าง 

ส านัก
ปลัด 
กองคลัง 

 

 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงา
น

สนับสนุน 
๖. ด้านการพัฒนา

การเมือง บริหาร
จัดการ 
 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
ส านักปลัด 
กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 2,080,000     4 2,250,000     2       1,090,000     12     5,420,000       

 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 100,000        2 100,000       3 300,000        5 2,900,000     7       6,600,000     19     10,000,000     

รวม 2 100,000       2 100,000      9 2,380,000    9 5,150,000    9       7,690,000    31    15,420,000    

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 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     

รวม 47 25,999,700  51     27,279,740  51     28,646,500  49    29,348,200  49     29,906,200  247  141,180,340  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม 5 ปี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 )

เทศบำลต ำบลวำปีปทุม

ปี 2563 ปี 2565

แบบ ผ 01 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้ำนจัดระเบียบชมชุน

สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

 3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 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          

รวม 10 240,000       10 250,000      10     210,000       10    210,000       10     210,000       50    1,120,000      

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรม

 ส่งเสริมกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000          1 50,000         2 100,000        2 100,000        2 100,000        8 400,000          

 4.2 แผนงานการพาณิชย์ 4 520,000        4 520,000       4 5,260,000     4 510,000        3 260,000        19 7,070,000       

 4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 200,000        1 200,000       1 200,000        2 400,000        1 200,000        6 1,200,000       

4.4 แผนงานการเคหะและชุมชน 1 1,000,000     1 1,000,000     1 200,000        1 200,000        1 200,000        5 2,600,000       

รวม 7 1,770,000    7 1,770,000    8 5,760,000    9 1,210,000    7       760,000       38 11,270,000    

รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน 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       

รวม 9 1,340,000    9 1,340,000    11 2,910,000    11 2,910,000    10     1,310,000    50 9,810,000      

ยุทธศำสตร์ที่  6   ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมอืง 

บริหำรจัดกำร

 6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 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       

 6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 4,000,000     1 4,000,000       

 6.6 แผนงานสาธารณสุข 1 45,000          1 45,000         2 145,000        1 45,000          1 45,000          6 325,000          

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  96     31,999,740  106   41,116,500  106  44,188,200  101   40,956,200  501  188,970,340  

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565









รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 )  

เทศบาลต าบลวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สุขาภิบาล 10 (ช่วงแยก   
ถนนศรีมงคล – แยกถนน   
ชลสุข) 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือการคมนาคม
สะดวก         
ปลอดภัย 

-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 - - ถนนพาราแอสฟัลต์ 
ติกคอนกรีต  
กว้าง  5.5–5.7 ม. 
ยาว 104  ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท. 572 ตร.ม. 
 

ประชาชนใชส้ัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย
ไร้ฝุ่น 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

2 โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนน
ภายในหมู่บ้านสมประสงค ์

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

เสริมผิวทางพารา 
แอสฟัลท์ติกคอน- 
กรีต ถ.ภายในหมู่บ้าน    
สมประสงค์(ด้านทิศ
ตะวันออก) 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท. 400 ตร.ม.    
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ) 

- - 170,000 -  ถนนพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท. 400 ตร.ม.    
 

ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยไร้ฝุ่น 

กองช่าง 

3 โครงการบูรณะผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
ถนนเรืองด ารงค์  
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย
น  าไม่ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเรืองด ารงค์ เริ่ม
จากแยก มค 2045 
– แยกถนนอารีนุวัตร  
กว้าง 3.7 – 4  ม. 
ยาว 411.5  ม. 
หนา 0.15  ม. 
พื นท่ี 1,621.55 
ตร.ม 
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ) 

- - 880,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
กว้าง 3.7 – 4 ม. 
ยาว 411  ม. 
หนา 0.15  ม. 
พื นท่ี 1,621.55 
ตร.ม 
 

ประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยน  าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 โครงการเสริมผิวทาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอน  
กรีต ซอยหอสมุด 
 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีการคมนาคม
ท่ีสะดวกปลอดภัย
น  าไม่ท่วมขังถนน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหอ  
สมุด เริ่ม  จากแยก 
ถนนกฤษมานิตไปทาง
ทิศตะวันออก  
กว้าง 3.4 – 4  ม. 
ยาว  223  ม. 
หนา 0.04  ม. 
พื นท่ี 858.40 ตร.ม 
(ชุมชนส าโรง) 

- - 250,000 - - ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหอสมุด 
เริ่มจากแยกถนน   
กฤษมานิตไปทางทิศ
ตะวันออก  
กว้าง 3.4 – 4  ม. 
ยาว  223  ม. 
หนา 0.04  ม. 
พื นท่ี 858.40 ตร.ม 
 

ประชาชนใช้
สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัยน  าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรงุ
ทางเดินเท้า ถนนวาปีฯ-

มหาสารคาม และ
ถนนกฤษมานิตย์  
ช่วงหน้าท่ีว่าการอ าเภอ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือปรับปรุงผิว
ทางเดินเท้าให้
สามารถใช้งานได้ดี 
ไม่สะดุด 

 

เสริมผิวทางเดินเท้าหนา 
๕ ซม.พร้อมตีลายและ  
ยกระดับฝาบ่อพัก     
จ านวน 25บ่อ พท.
กว้าง 3.5 ม. ยาว
312.60 ม. พท.ไม่
น้อยกว่า1,056.73 

ตร.ม. 

- - 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 

๖ โครงการปรับปรงุ
อาคาร/สถานท่ี 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ท่ีช ารุด 

ปรับปรุงอาคาร/
สถานท่ี ส านักงาน
เทศบาล 

- - 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีตาม
แบบแปลนเทศบาล
ก าหนด 
 

มีอาคาร
สถานท่ี
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๗ โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 
ผดุงธรรม 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

เสริมผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีตถนน
ผดุงธรรม เริ่มจากถนน
สุขาภิบาล 9 – แยก
ถนนปลายฝัน 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 230 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท.1,380 ตร.ม.  
 
(ชุมชนหนองคู) 
 

- -           -      550,000 - ถนนพาราแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต  
กว้าง 6 ม. 
ยาว 230 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท.1,380 ตร.ม.  

ประชาชนใชส้ัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย
ไร้ฝุ่น 

กองช่าง 

๘ โครงการเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
อารีย์นุวัตร 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

เสริมผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
อารีย์นุวัตร  
กว้าง 5-5.5 ม. 
ยาว 342 ม. 
หนา 0.0๔ ม. 
พื นท่ี 1,785.5 ตร.ม 
. 
(ชุมชนเทศบาลเหนือ) 

- - - 900,000 - ถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  
กว้าง 5-5.5 ม. 
ยาว 342 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พื นท่ี 1,785.5 
ตร.ม 
 

ประชาชนใชส้ัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย
ไร้ฝุ่น 

กองช่าง 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๙ โครงการเสริมผิวทาง   
พาราแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีตถนนปทุมพิทักษ์ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 

เสริมผิวทางพารา  
แอสฟัลท์ติกคอน    
กรีตถนนปทุมพิทักษ์ 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 482  ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท.1,928 ตร.ม.  
 
(ชุมชนหนองคู) 
 

- -           -      - 790,000 ถนนพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง 4 ม. 
ยาว 482  ม. 
หนา 0.04 ม. 
พท.1,928    
ตร.ม.  
 

ประชาชนใชส้ัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย
ไร้ฝุ่น 

กองช่าง 

๑๐ โครงการปรับปรงุสนาม
แบดมินตันเทศบาล 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือปรับปรุงสนาม
แบดมินตันให้ได้
มาตรฐาน  

ปรับปรุงสนาม
แบดมินตันตามแบบ
แปลนเทศบาล
ก าหนด 
 
(ชุมชนโสมนัสฯ) 
 

- - - 500,000 - สนาม
แบดมินตันได้
มาตรฐาน 
สามารถใช้งาน
ได้ 

 มีสนามแบดมินตันท่ี  
 ได้มาตรฐาน สามารถ 
 ใช้งานได้ 

กองช่าง 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    แผนงานเคหะและชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุระบบ
ระบายน  าภายในเขต
เทศบาล 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขท่อน  า ราง
ระบายน  า อุดตันและ
แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง 

รางระบายน  าไม่
อุดตันสามารถ
ระบายน  าได้ 
 
(ชุมชนทั ง 7 
ชุมชน) 

- - 200,000 200,000 200,000 ระบบระบาย
น  าไม่อุดตัน
สามารถระบาย
น  าได้ 

ระบายน  าได้  ดีขึ น 
/ การก าจัดน  าเสีย
ได้ดีย่ิงขึ น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน  ารูปตัวยู       
พร้อมฝาปิดถนนสุขาภิบาล     
9     
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง
และการระบายน  าใน
ชุมชน 

รางระบายน  ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนสุขาภิบาล 
9  จากแยก
ถนนพันธ์เพ็ง -
แยกถนนชลสุข 
ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาว 599 ม. 
 
(ชุมชนหนองคู) 

- - - 2,100,000 - รางระบายน  า
รูปตัวยูตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด
สามารถระบาย
น  าได้ดี น  าไม่
ท่วมขัง 
 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 โครงการวางท่อระบาย 

น  าในเขตเทศบาล  
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังและการระบาย
น  าในชุมชน 

วางท่อระบาย
น  าพร้อมบ่อพัก                            
ถนนบุญพิทักษ์ 
1  เริ่มจากแยก
ถนนมหาปรีชา
วงศ์-แยกพิมาน
เมฆินทร์  ขนาด 
ศก.0.40 ม. 
ยาว 361 ม. 
(ชุมชนโสมนัส) 

- - - 500,000 - ท่อระบายน  า
พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด/
สามารถระบาย
น  าได้ดี ไม่ท่วม
ขัง 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

4  โครงการก่อสร้าง           
รางระบายน  ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดถนนเคหะเจริญ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังและระบายน  า
ในชุมชน  

รางระบายน  ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนเคหะเจริญ
จากแยกทางหลวง  
2040–แยกถนน
ปทุมพิทักษ์ ขนาด 
0.40 x 0.40 ม. 
ยาว  657 ม.  
(ชุมชนเทศบาล
เหนือ) 

- - - - 2,300,000 รางระบายน  า
รูปตัวยูตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด
สามารถระบาย
น  าได้ดี น  าไม่
ท่วมขัง 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดถนนศรีมงคล 
 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังและการระบาย
น  าในชุมชน 

รางระบายน  ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนน ศรีมงคล  
จากแยกถนน
ชลประทาน – 
แยกสุขาภิบาล 9  
ขนาด 0.40 x 
0.40 ม.  
ยาว 536 ม.  
(ชุมชนหนองคู)  
 

- - - - 1,900,000 รางระบายน  า
รูปตัวยูตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด
สามารถระบาย
น  าได้ดี น  าไม่
ท่วมขัง 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดถนนสุขาภิบาล 10     
ทั ง 2 ฝั่ง 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังและระบายน  า
ในชุมชน  

รางระบายน  ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนสุขาภิบาล 
10  ทั ง  2 ฝั่ง 
จากแยก           
ถนนพันธ์ุเพ็ง-แยก
ถนนศรีมงคล  
ขนาด 0.40 x 
0.40 ม.  
ยาว 657 ม.  
(ชุมชนหนองคู)  
 

- - - - 1,300,000 รางระบายน  า
รูปตัวยูตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด
สามารถระบาย
น  าได้ดี น  าไม่
ท่วมขัง 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนน 
มิ่งเมือง 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  า
ท่วมขังและการ
ระบายน  าในชุมชน 

รางระบายน  ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดถนนมิ่ง
เมือง  จากแยกบ้าน 
อ.วัลลภา - แยกบ้าน
นายสุรธรรม  ขนาด 
0.40x0.40 ม.  
ยาว  215 ม.      
(ชุมชนหลักเมือง)    
            

- - - - 800,000 รางระบายน  า
รูปตัวยูตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด
สามารถระบาย
น  าได้ดี น  าไม่
ท่วมขัง 

การระบายน  าได้ดี 
ไม่เกิดน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสาย
ต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาล 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
 

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะตาม
ถนนสายต่าง ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000   50,000 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด/ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
สามารถใช้งาน
ได้ 

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

9 อุดหนุนขยายเขต
น  าประปา 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น  าประปาใช้ท่ัวถึง 

อุดหนุนขยายเขต
น  าประปาในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายเขต
น  าประปาตาม
แบบแปลน
เทศบาล
ก าหนด/ระบบ
น  าประปาใช้
งานได้ 

ประชาชนมี
น  าประปาใช้ท่ัวถึง 

กองช่าง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานบริหารทั่วไป    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน  
 
 
 
 
 

-เพ่ือเป็นศูนย์
ประสานงานเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ น 
-เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ในการประสานงานกับ
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน
และส่วนราชการอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
-เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

20,000 20,000 20,000 20,000  20,000 มีศูนย์
ประสานงาน
และศูนย์
ปฏิบัติการใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เยียวยาอย่าง 
รวดเร็วและท่ัวถึง 

 ส านักปลัด 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการจัด
งานวันส าคัญทาง
ศาสนาประเพณี รัฐพิธี 
 
 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอวาปี
ปทุม 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
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 
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และสืบสานงานรัฐ
พิธี 

ส านักปลัด 
   ฝ่าย
อ านวยการ 

3 อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอวาปี
ปทุม 
 

อุดหนุนการจัดงาน 
ออนซอนกลองยาวฯ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 30,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 
 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

การศึกษา 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานการศึกษา    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ในการจัดการศึกษาและ
การเลี ยงดูบุตร 

-เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- เพ่ือผู้ปกครองได้
ร่วมคิดร่วมท าใน
การบริหารและการ
จัดการศึกษา
ร่วมกัน 
 

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
ในการอบรมเลี ยงดู
บุตรหลาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครอง ได้มี
ส่วน ร่วมใน
การบริหาร
การศึกษาและ 
ได้รับความรู้
ด้าน 
การอบรมเลี ยง
ดูบุตร 

-ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
ในการอบรมเลี ยงดู
บุตรหลาน 
-เด็กมีโภชนาการ
สมวัย 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

2 โครงการจัดงาน          
วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนในพื นท่ีได้
แสดงความสามารถ
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ 
 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  

100,000   100,000   100,000   100,000 100,000 เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครองและ
ประชาชน เข้า
ร่วม  จ านวน 
1,500 คน 

เด็กและเยาวชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กและได้แสดง
ความสามารถ 
 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
การศึกษา 

 



 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา  
1.  ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
 
 
 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

 
 

- เพ่ือให้ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ท่ีมีประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและ
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์

 
 
- เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือจัดหาวัสดุการ
เรียนการสอนท่ี
จ าเป็นให้เหมาะสม
กับวัย 

- จ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
 
 
 
 
- จัดซื อจัดจ้างสื่อ
การเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 
 
 

303,800 
 
 
 
 
 

 
 

105,400 

343,000 
 
 
 
 
 

 
 

119,000 

367,500 
 
 
 
 
 

 
 

127,500 

392,000 
 
 
 
 
 

 
 

136,000 

392,000 
 
 
 
 
 

 
   
136,000 

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารท่ีมี
ประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ 

 
 

  
 เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาครบ
ทั ง 5 ด้าน ทั ง
ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม 
อารมณ์และ
สติปัญญา 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ครบ 5 
หมู่ 
 
 
 
 
เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาและเอื อ
ต่อการเรียนรู้ 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 
 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
อายุ ๓-๕ ปี ภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กฯมี 
เครื่องแบบนักเรียน 
ตามมาตรฐาน 

เด็กนักเรียน 
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

- ๑๔,๔๐๐ ๑5,0๐๐ 16,0๐๐ 17,0๐๐ เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน อายุ    
3-5 ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
มีเครื่องแบบ
นักเรียนตามแบบ
มาตรฐาน 
 

เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนได้สวมใส่
ตามมาตรฐาน 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 

๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
อายุ ๓-๕ ปี 
 ได้เรียนรู้  
มีประสบการณ-์   
ตรง และมีทักษะ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม   
กับวัย 

เด็กนักเรียน 
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

- 20,640 21,500 24,000  25,000 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน อายุ 3-5 
ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ
ประสบการณ์ตรง
และมีทักษะ
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทั ง 5 
ด้าน ทั งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าหนังสือเรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
อายุ ๓-๕ ปี มี
หนังสือเรียนรู้ 
ประสบการณร์ัก
การอ่านและฝึก
ทักษะประกอบการ
จัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย 
 

เด็กนักเรียน 
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

- 9,600 10,000 11,600 13,600 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน อายุ 3-

5 ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้รับการจัด
ประสบการณ์
อย่างเหมาะสม
กับวัย 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทั ง 5 
ด้าน ทั งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 

๘  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน 
อายุ ๓-๕ ปี มี
อุปกรณ์การเรียน
ในการจัด
ประสบการณค์รบ
ครัน เอื อต่อการ
เรียนรู้ 
 

เด็กนักเรียน 
ภายในศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลฯ 

- 9,600 10,000 11,600 13,600 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียน อายุ 3-

5 ปี ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมได้รับ
ประสบการณ์
อย่างเหมาะสม 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทั ง 5 
ด้าน ทั งด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา
และสังคม 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 
 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

4 โครงการพื นท่ีสีเขียว - เพ่ือลดภาวะโลก
ร้อน 
- เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

จัดซื อต้นไม้ ดอกไม้ 
ดิน หญ้า 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีพื นท่ีสี
เขียว 

ศูนย์พัฒนาเด็กมี
สภาพ แวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

ส านักปลัด 

    ฝ่าย
การศึกษา 

ศูนย์เด็กฯ 

 

5 โครงการห้องสมุดอัฉริยะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
รักการอ่านจากการ
ฟังนิทานและ 
จินตนาการจาก
ภาพ เพ่ือให้เกิด
ความสนุกสนาน 

จัดซื อหนังสือนิทาน
ให้หลากหลาย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียน
ได้รับการส่งเสริม
ในการอ่านและ
จินตนาการ
สามารถปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

เป็นการส่งเสริมให้
เด็กรักการอ่านจาก
การฟังนิทานและ
จินตนาการจาก
ภาพ เกิดความ
สนุกสนาน 
 

ส านักปลัด 

    ฝ่าย
การศึกษา 

ศูนย์เด็กฯ 

6 โครงการจัดกิจกรรมและ
แสดงผลงานของเด็ก 
นักเรียน 

เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
และความก้าวหน้า
ของการจัด
การศึกษา 

มีการจัดกิจกรรม 
นิทรรศการ
แสดงผลงาน
วิชาการของเด็กปี
ละ ๑ ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กได้แสดงผล
งาน 
ของตัวเอง 

- เด็กมีความ
ภาคภูมิใจ ใฝ่
สัมฤทธ์ิ 
- ได้แสดงผลงาน
ของเด็กและเป็นท่ี
ยอมรับจากชุมชน 
- เด็กนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

7 โครงการโตไปไม่โกง     เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็ก เพ่ือให้
เด็กมีระเบียบวินัย 
ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง/
คนอื่น 

เด็กนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียนมี
พฤติกรรม
แสดงออก
ในทางท่ีดี 

เด็กนักเรียนทุกคน
ได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

 

8 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
แกนน าสภาเด็กและ
เยาวชน 
 
(เสนอโดยเยาวชนจิต
อาสา) 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลวาปี
ปทุม 

สภาเด็กและเยาวชน 
จ านวน 21 คน 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 

แกนน าสภาเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 21 คน 
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง 

ชุมชน สังคมเห็น
ความส าคัญ
บทบาทของเด็ก
และเยาวชนและ
เปิดโอกาสให้
เยาวชน ได้แสดง
พลังศักยภาพของ
ตนเองได้อย่าง
อิสระเต็มท่ีและ
สร้างสรรค์ผู้ใหญ่
เป็นเพียงผู้หนุน
เสริม 

ส านักปลัด 
งาน

การศึกษา 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 9 โครงการสง่เสริม
สุขอนามัยในช่อง
ปากของเด็ก 

-เพ่ือสร้างพฤติกรรม
ทันตสุขภาพท่ี
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย 

-ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
เด็กเล็กของศูนย์ฯ 
-สนับสนุนแปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน วัสดุ
อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
-วิทยากรให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000   10,000 -เด็กมีพฤติกรรม
ทันตสุขภาพท่ี
เหมาะสม 
-สุขภาพในช่อง
ปาก เช่นเหงือก 
ลิ น ฟัน มี  
สุขภาพท่ีดี 

 เด็กมีสุขภาพในช่อง   
 ปากท่ีดี 

ส านักปลัด
ฝ่าย

การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

10 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านเพ่ือป้องกัน
และปราบปราม
ปัญหายาเสพติด  
 
 
 
 
 

-เพ่ือให้สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้านได้มีความรู้
เก่ียวกับปัญหายาเสพ
ติดและวิธีการป้องกัน
และปราบปรามท่ี
ถูกต้องและถูกวิธีใน
การด าเนินการ
ช่วยเหลือส่วนราชการ 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ของคนให้เป็นคนดี 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ   
วาปีปทุม 

  7,000 10,000 10,000 10,000  10,000  ลูกเสือชาวบ้าน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-ลูกเสือชาวบ้านมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
-สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้านได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหายา
เสพยาติดและวิธี
ป้องกัน 

 ส านักปลัด 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

11 อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขต
เทศบาล  
 - รร.เมืองวาปี 
 - รร.อนุบาลวาปีฯ 
 

4,900,000 
 

4,980,000 
 

5,050,000 
 

5,100,000 5,100,000  เด็กนักเรียนได้ 
ด่ืมนมครบทุกคน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหาร ท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ส านักปลัด 
   ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

12 อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 
 

เพ่ือให้ได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานท่ี
มีประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและ
สุขภาพร่างกาย  
ท่ีแข็งแรง 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน  จ านวน  
2  โรงเรียน 
 - รร.เมืองวาปีฯ 

 - รร.อนุบาลวาปีฯ 
 

 10,200,000 
 

 10,400,000 
 

10,960,000 
 

10,980,000 10,980,000 เด็กนักเรียนได้  
รับประ ทาน
อาหารกลางวัน
ครบ ทุกคน 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ครบ        
5  หมู่ 

ส านักปลัด 
   ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

13 อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬา – กรีฑา
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมกีฬานักเรียน 
 

อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล 
- รร.เมืองวาปีฯ 

- รร.อนุบาลวาปีฯ 
- รร.วาปีปทุม 

 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000   นักเรียนได้เข้า      
  ร่วมกิจกรรม 
  การแข่งขันกีฬา         

นักเรียนได้มีความ
สามัคคีและร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 

ส านักปลัด 
    ฝ่าย
การศึกษา 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
 

 (เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมจัด
กิจกรรม  และสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 
 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการจัดงาน/ 
กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

 

20,000        20,000         25,000            25,000 25,000 เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ข้าราชการ 
พนักงาน  
ประชาชนท่ัวไป 
เข้าร่วมกิจกรรม   

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต์ 
 

ส านักปลัด 

การศึกษา 

  2 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี
อันดีงามของไทยให้
คงอยู่ตลอดไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง จ านวน 
2,000 คน 

 

400,000  
 

200,000   
 

250,000   
 

250,000 250,000 หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ข้าราชการ 
พนักงาน 
ประชาชนท่ัวไป 
ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม   

ประชาชนได้สืบสาน
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ประเพณีอัน
ดีงามของไทยให้คง
อยู่ตลอดไป 

ส านักปลัด 

 

    ฝ่าย
การศึกษา 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  3 โครงการสืบสานบุญ  
ซ าฮะต้นน  าทาง
วัฒนธรรม 

 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

1.เพ่ืออนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี 
บุญซ าฮะตามคติ
ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จัดพิธีบวงสรวง 
-ศาลเจ้าปู่มเหศักด์ิ 

-ศาลหลักเมือง 
-ศาลเจ้าปู่ตลาดสด 

-ศาลพระพรหม
เทศบาล 

-ท าบุญตักบาตร 

20,000 

 
 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 20,000 ประชาชนในเขต
เทศบาล 
มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 

ได้อนุรักษ์สืบสาน 
ประเพณีบุญซ าฮะ
ตามคติความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
ให้คงอยู่สืบไป 

ส านักปลัด 

    ฝ่าย 

การศึกษา 

  4 โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

- เพ่ือเป็นการรักษา
ไว้ซ่ึงจารีตประเพณี
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ท้องถ่ิน 
- จัดกิจกรรมงด
เหล้าเข้าพรรษา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  ภายใน 
เขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมงด
เหล้าเข้าพรรษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ภายในเขต
เทศบาลได้สืบ
สานและอนุรักษ์ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ภายในเขตเทศบาล 
ได้สืบสานและอนุ  
รักษ์ประเพณีให้คง 
อยู่สืบ ไป 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
การศึกษา
ศูนย์เด็กฯ 

  5 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์  
-เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเกิด
ความสามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
- ชุมชนทั ง 7 ชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

200,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ประชาชนภายใน
เขตได้ เล่นกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ  
แก่ประชาชน 

ประชาชนร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาแสดงออกถึง
ความสามัคค ี

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
การศึกษา 



 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 6 โครงการสง่นักกีฬา    
เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน มีความ
สนใจการเล่นกีฬา
และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา
ความสามารถของ
ตนเองเพ่ือความ
เป็นเลิศ 
 

เด็ก เยาวชน  
ประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

30,000  
 

30,000   
 

30,000   
  

30,000 30,000 นักกีฬาได้พัฒนา
ทักษะ และพัฒนา
ความสามารถของ
ตนเอง 

ประชาชน มีความ
สนใจการเล่นกีฬา 
และพัฒนาทักษะ  
ด้านกีฬาความ  
สามารถของตนเอง 
เพ่ือความเป็นเลิศ 

ส านักปลัด 

ฝ่าย
การศึกษา 

 7 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน 
ข้าราชการ 
พนักงานได้ร่วมกัน
แข่งขันกีฬาและ
สร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เทศบาล 
 

ประชาชนและ
ข้าราชการพนักงาน
ร่วมกิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนและ
ข้าราชการ 
พนักงานร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
พนักงานได้ร่วมกัน
แข่งขันกีฬาและ
สร้างเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เทศบาล 

ส านักปลัด 

การศึกษา 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 ๑ โครงการแข่งขันกีฬาต้าน  
ยาเสพติด 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

- เพ่ือให้เด็ก/
ประชาชน/
เยาวชน/เจ้าหน้าท่ี 
ได้ร่วมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดท่ีจัด
ขึ น 
- เพ่ือเป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันยาเสพติด 

-ส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน รุ่นอายุไม่
เกิน 12 ปี รุ่นอายุ
ไม่เกิน 16 ปี และ
รุ่นประชาชนชาย 
ได้ออกก าลังกายใช้
เวลาว่างในช่วงหยุด
เรียนให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล
จากยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้ร่วม
แข่งขันกีฬาเพ่ือ 
ให้เกิดความ
สามัคคีและร่วม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน ได้ร่วม
แข่งขันกีฬาและได้
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย
ปกครอง 

  ๒ โครงการสง่เสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และน ามาปรับใช้กับ
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  3 โครงการสง่เสริมสถาบัน
ครอบครัวในชุมชน 

 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง 

โดยการจัดกิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของคนใน
ครอบครัว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000  20,000 สถาบันครอบครัว
ได้ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมของคน
ในครอบครัวได้มี
เวลาว่างร่วมกัน 
 

สถาบันครอบครัว
ในเขตเทศบาล
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้
เข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 4 อุดหนุนกลุ่มองค์กร  
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้กลุ่ม
องค์กรมีเงินทุนใน
การด าเนินงานและ
เกิดความเข้มแข็ง 

- อุดหนุน
คณะกรรมการ
ชุมชนทั ง 7 ชุมชน 
- อุดหนุนสภา
องค์กร 
- อุดหนุนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่ม/องค์กรมี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
และเกิดความ
เข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืนและ
ต่อเน่ือง 

กลุ่มองค์กรมี
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 ๑ โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาวะของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
 

-เพ่ือผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มท า กิจกรรม
ร่วมกันในแต่ละชุมชน 
-มีสวัสดิการและแนวทาง
ในการดูแล ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุทั ง กาย จิต สังคม 
ปัญญา ตามแนวทาง
จัดการด้านสุขภาวะ 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขต
เทศบาล 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ในเขต
เทศบาล 

 100,000 
 (งบ สปสช.) 

 
 

100,000 
(งบ สปสช.) 

 

100,000   
(งบ สปสช.) 

 

100,000
(งบ สปสช.) 

100,000
(งบ สปสช.) 

ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มท า
กิจกรรมกันอย่าง
ต่อเน่ือง 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

  ๒ โครงการจัดกิจกรรมคน
พิการในเขตเทศบาล 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือจัดกิจกรรมร่วมกับ
คนพิการ 

คนพิการ
ภายในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการได้มีเวที
แสดงออกและ
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้พิการภายในเขต
เทศบาลมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  ๓ โครงการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 
 

จัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ผู้สูงอายุได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 
 

- เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาตนเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
- เพ่ือสร้างสุขภาพท่ีดี
ของผู้สูงอายุทั งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุ
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 

- ผู้สูงอายุท่ี
ต้องการท่ีจะ
มีพื นท่ีในการ
แสดงออก
และท าให้
อายุยืน 
จ านวน 100 
คน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ได้พัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
- ได้สุขภาพท่ีดี
ของผู้สูงอายุทั ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และจิตใจ 
- ผู้สูงอายุได้
สร้างสรรค์
ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 

- ได้พัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุ 
- ได้สุขภาพท่ีดีของ
ผู้สูงอายุทั ง
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และจิตใจดีย่ิงขึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๕ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสืบ
สานต่อยอดภูมิปัญญา
โรงเรียนผู้มีอายุยืน 
เทศบาลต าบลวาปีปทุม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้มี
อายุยืนได้มี
โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ พมจ.) 

๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ พมจ.)  

๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ พมจ.)  

๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ พมจ.)  

๑๖๐,๐๐๐ 
(งบ พมจ.)  

ผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้มีอายุ
ยืนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้มี  
อายุยืนได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานสาธารณสุข    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 1 โครงการควบคุม
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคติดต่อ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 
-เพ่ือป้องกันโรคท่ี
เกิดขึ นตามฤดูกาล 
-เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลไม่เกิดโรค
ระบาด 
-สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล ได้รับ
การฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้าและท าหมัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาดลดลงจาก
ปีท่ีแล้ว 

-ประชาชน
สุขภาพดี 
-ไม่เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

 2 โครงการสนับสนุน
กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน  เพ่ือการ
สร้างสุขภาพ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณ กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

กลุ่มองค์กรหรือ
ประชาชนให้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชน 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริม
สุขภาพดี 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข 

/สปสช. 

3 โครงการสนับสนุน
และแก้ไขปัญหากรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับมือกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ 

เฝ้าระวังในพื นท่ี
เขตเทศบาล 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

50,000 
(งบ สปสช.) 

สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที ใน
กรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ 

มีความพร้อม
เพ่ือรับมือการ
เกิดโรคระบาด 

กอง
สาธารณสุข 

/สปสช. 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  4 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ   
การป้องกันโรค การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และ
การรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกของ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล   
 

เพ่ือให้มีกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวาปี
ปทุม 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

60,000 
(งบ สปสช.) 

60,000 
(งบ สปสช.) 

60,000 
(งบ สปสช.) 

60,000 
(งบ สปสช.) 

60,000 
(งบ สปสช.) 

ร้อยละ 98 ของเด็ก
ในในศูนย์พัฒนา
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและ
เจริญเติบโต
รูปร่างสมส่วน
และพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
สาธารณสุข 

/สปสช. 

  5 โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื นท่ี 
 

- เพ่ือสนับสนุนหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
-เพ่ือจัดบริการสุขภาพ
แก่ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

40,000 
(งบ สปสช.) 

40,000 
(งบ สปสช.) 

40,000 
(งบ สปสช.) 

40,000 
(งบ สปสช.) 

40,000 
(งบ สปสช.) 

กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไป ได้รับ
บริการด้านสุขภาพ 

กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ
และประชาชนท่ัว  
ไป มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

/สปสช. 

 6 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
 
 

- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ติดเชื อโรคเอดส์ราย
ใหม่ลดลง 

ไม่พบผู้ป่วยราย   
ใหม่ 

กอง
สาธารณสุข 

 

 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 7 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

-เพ่ือป้องกันควบคุมไม่ให้เกิด
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ นในชุมชน 

-ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าท่ี น าโดย  สุนัข  
แมว  และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม  
- เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเห็นความส าคัญในการน า
สุนัข  แมว  และสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนม  ท่ีอยู่ในความดูแลไปรับ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพ่ือลดอัตราการเกิดของ
จ านวนสุนัข  แมว  ท่ีไม่มี
เจ้าของลดน้อยลง 
-ส ารวจและขึ นทะเบียนสุนัข
และแมว 

- รณรงค์ฉีดวัคซีนและตอน   
ท าหมัน 

-สุนัขและ
แมวทุกตัว
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

  

๔๕,๕๐๐ ๔๕,๕๐๐ 50,000 50,000 50,000 - สุนัขและแมวทุก
ตัวได้รับการฉีด
วัคซีน 

- สุนัขและแมว
ทุกตัวได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

-ประชาชน
ปลอดจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

    กอง
สาธารณสุข 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 8 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการกองทุน
เกลือไอโอดีน 

- เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีเกลือไอโอดีน
ไว้บริโภคในครัวเรือน 
- เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 

-ประชาชนใน
ชุมชนมีเกลือ
ไอโอดีนไว้บริโภค
ในครัวเรือน 
-ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
สุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน 
 

๔๙,๐๐๐ 49,000 49,000 49,000 49,000 -ทุกครัวเรือนมีเกลือ
ไอโอดีนรับประทาน 
-หญิงตั งครรภ์ได้
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนทุกคน 

-ประชาชนในชุมชน 
มีเกลือไอโอดีนไว้
บริโภคในครัว  
เรือน 
-ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการสุขภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

๙ อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการปรับปรุง
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก     
๐ – ๕ ปีท่ีได้รับอาหาร
เสริม(นม)   ท่ีเหมาะสม 
-เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปก- 
ครอง เก่ียวโภชนาการ  
ท่ีเหมาะสมกับเด็ก         
๐ – ๕ ปี 
 

-เด็ก ๐ – ๕ ปีท่ี
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) ท่ีเหมาะสม   
 

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 42,000 - เด็ก ๐ – ๕ ปี      
ท่ีได้รับอาหารเสริม
(นม)ท่ีเหมาะสม     
ร้อยละ ๖๐ 
 
 

-เด็ก ๐ – ๕  ปี
ท่ีได้รับอาหาร
เสริม (นม)       
ท่ีเหมาะสม   
ร้อยละ ๖๐ 

กอง
สาธารณสุข 

 



 

 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑๐ อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
- โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้  มีความตระหนัก  
และร่วมมือกันรักษาความ
สะอาดใน ชุมชนและ
บ้านเรือนของตนเอง 
ร่วมกันปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ  
- เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 
 

-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 - ทุกชุมชนมีการ
จัดระบบสุขาภิบาล
ท่ีถูกต้อง 

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม   
ท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 

    แผนงานงบกลาง    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาทางธรรมชาติ 
 

แก้ไขปัญหา
ผู้ประสบภัยจาก
ธรรมชาติและ
อัคคีภัย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ผู้ประสบภัยทาง    
 ธรรมชาติได้รับการ 
 ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

ฝ่าย
ปกครอง 

  2 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

- เพ่ือให้เพียงพอต่อ
สถานการณ์ด ารงชีพ 
- เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ให้ดีขึ น 
- เพ่ือตอบสนองการ
จ่ายเบี ยยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ผู้สูงอายุท่ีขึ น
ทะเบียน  

5,916,000 6,916,000 7,316,000 7,716,000 8,076,000 ผู้ขึ นทะเบียนรับเบี ยยัง
ชีพได้รับเบี ยยังชีพครบ
ทุกราย/ทุกเดือน/ตลอดปี

- ผู้สูงอายุมี
รายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ
ในปัจจุบัน 
- ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  ๓ โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
 

- เพ่ือให้เพียงพอต่อ
สถานการณ์ด ารงชีพ
ในปัจจุบัน 
- เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้พิการให้
ดีขึ น 
- เพ่ือตอบสนองการ
จ่ายเบี ยยังชีพให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ผู้พิการท่ีขึ น
ทะเบียน  

1,825,000 2,085,000 2,277,000 2,469,000 2,661,000 ผู้ขึ นทะเบียนรับเบี ย
ยังชีพได้รับเบี ยยัง
ชีพครบทุกราย/ทุก
เดือน/ตลอดปี 

- ผู้พิการมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพใน
ปัจจุบัน 
- ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

  ๔ โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

- เพ่ือให้เพียงพอต่อ
สถานการณ์ด ารงชีพ
ในปัจจุบัน 
- เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
เอดส์ให้ดีขึ น 
- เพ่ือตอบสนองการ
จ่ายเบี ยยังชีพให้
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีขึ น
ทะเบียน  

12,000 12,000 12,000 12,000   12,000 ผู้ขึ นทะเบียนรับ
เบี ยยังชีพได้รับเบี ย
ยังชีพครบทุกราย/
ทุกเดือน/ตลอดปี 

- ผู้พิการมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพใน
ปัจจุบัน 
- ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    แผนงานบริหารทั่วไป    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
สมานฉันท์สร้าง สรรค์
สามัคค ี

(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
-เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความดีงามของ
สังคมไทย 

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยรวม
ใจสมานฉันท์  
สร้างสรรค์สามคัค ี

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
เก่ียว กับ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
รวมใจ
สมานฉันท์ 
สร้างสรรค์
สามัคค ี

ส านักปลัด 
ฝ่าย

วิชาการ
และแผน 

 2 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายท่ัวไป 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบกฎหมายท่ัวไปท่ี
ควรทราบ 

ประชาชนทั ง 7  
ชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
ท่ัวไป 

ประชาชนได้
ทราบกฎหมาย
ท่ัวไปท่ีควร
ทราบ 

ส านักปลัด 
ฝ่ายวิชาการ 
และแผน 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 1 โครงการจัดตั งศูนย์
บรรเทาทุกข์ช่วง
เทศกาลปีใหม ่

 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือบริการความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 
 

-ป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลปี
ใหม่  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
และอุบัติเหตุ
ลดลง 
 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

ปกครอง 

 2 โครงการจัดตั งศูนย์
บรรเทาทุกข์ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือบริการความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 
 

-ป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
และอุบัติเหตุ
ลดลง 
 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

ปกครอง 

 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและแผน
ฉุกเฉิน  
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.เพ่ือเกิดเครือข่ายใน
การติดต่อประสานงาน
ในการบรรเทาเหตุ    
สาธารณภัย 

-เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันฯและ
ประชาชนมีความ
เข้าใจการ
ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตน  ขณะ
เกิดเหตุภัยพิบัติได้
อย่างถูกต้อง
ตามล าดับขั นตอน 

15,000 15,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 เจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันมีความรู้
เพ่ิมขึ น 

เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงาน
ดับเพลิง         
มีความรู้ 
ความสามารถ
เพ่ิมเติม 
 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย        
ปกครอง 

 4 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือให้ อปพร.มี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงหน้าท่ี
การบรรเทาสาธารณ-

ภัย รูปแบบต่างๆและ
สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

เพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน   
อปพร.เทศบาล
ต าบลวาปีปทุม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000   20,000 อปพร.มีความรู้
เพ่ิมขึ น 

อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

   ฝ่าย  
ปกครอง 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  5 โครงการจัดงานวัน   
อปพร. 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้มีความส าคัญใน
การจัดงานวัน อปพร.
และเพ่ิมความส าคัญกับ 
อปพร. 

-มีการจัดงานวัน 
อปพร. และมีการ
จัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การ
อบรม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม  อปพร. 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมวัน      
อปพร. 

ส านักปลัด 
ฝ่ายปกครอง 

  6 โครงการอบรมขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจวินัย
การจราจร  
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การจราจรแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลและผู้ท่ีสนใจ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวาปี
ปทุม และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 
 
 

15,000 15,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ประชาชนมีความรู้
ด้านจราจร 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจด้าน
จราจรเพ่ิมขึ น 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

ปกครอง 

 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    แผนงานสาธารณสุข    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการบ าบัดรักษา  
ผู้ติดยาเสพติด 

-เพ่ือให้การบ าบัดผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
-เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
 

การบ าบัด/ฟื้นฟู  
ผู้ติดยาเสพติด 
 

100,000 
 

100,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

ผู้เสพยาเสพติด
ได้รับการบ าบัด 

เพ่ือให้ผู้ติดยา
เสพติดได้บ าบัด
และฟ้ืนฟู 
 
 

ส านักปลัด 
ฝ่ายกครอง 

 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทรและสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1  โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด  

 (เสนอโดยแผนชุมชน)               

เพ่ือเป็นการปลูก
จิตส านึกในการ
ต่อต้านยาเสพติด 

 

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

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชนมีความรู้
ถึงพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไป
ได้ตระหนักถึง
พิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

ปกครอง 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการฝึกอบรม
สร้างงาน สร้างอาชีพ 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และน ามา
ปรับใช้กับชีวิตได้  
- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า 
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 

 

50,000 

 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดกลุ่ม
อาชีพ 
- มีการต่อยอดแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพ่ิม
มูลค่า 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดกลุ่ม
อาชีพ  
- มีการต่อยอดแปร
รูปผลิตภัณฑ์มูลค่า 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 2 โครงการถนนคน
เดินสายวัฒนธรรม 
136 ปี เมืองวาปี 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ตลาดกระจายสินค้า 
 - เพ่ิมพื นท่ีแสดง
ความสามารถให้กับเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- - 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนได้มี
ตลาดกระจายสินค้า 
- มีพื นท่ีแสดง
ความสามารถให้กับ 
เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

- ประชาชนได้มีตลาด
กระจายสินค้า 

- - มีพื นท่ีแสดง
ความสามารถให้กับ 
เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ 
และประชาชนท่ัวไป 

กอง
สวัสดิการฯ 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว 

    แผนงานการพาณิชย์    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการต่อเติม
โครงสร้างและระบบ
สาธารณูปโภคตลาด
สดเทศบาล 

 

เพ่ือต่อเติมโครงสร้าง
และระบบ
สาธารณูปโภคตลาด
สด 1 
 

ตลาดสด 200,000 

 

200,000 

 

200,000 200,000 

 

200,000 

 

มีตลาดสดท่ี
มาตรฐาน            
ถูกสุขลักษณะ 

มีตลาดสดท่ีถูก
สุขลักษณะ  และ
เป็นตลาดน่าซื อ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

  2 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
บริการได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 
-ตรวจสารปนเป้ือนใน
อาหาร 
-ตรวจ SI 2 

-จัดอบรม
ผู้ประกอบการ 
จ านวน 1  ครั ง 
-ตรวจสาร
ปนเป้ือนในตลาด
อย่างน้อย 3 
เดือนต่อ 1 ครั ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 95 ของ 
ร้านอาหารไม่พบสาร
อันตรายเจือปน 

ประชาชนได้รับ
การบริการท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  3 โครงการยกระดับ
มาตรฐานตัดผม    
เสริมสวย          

เพ่ือให้การบริการให้  
ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ 

 

ให้ถูกสุขลักษณะ 
-อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการ  
จ านวน  1  ครั ง  
ต่อ ปี 

20,000 20,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ผู้ประกอบการร้อย
ละ 80 ได้รับการ
อบรม 

ผู้ประกอบการ
ด้านบริการตัด
ผม เสริมสวย 
ปฏิบัติให้ถูก
สุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

  4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพตลาดสดและ
ตลาดโต้รุ่ง 
 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือเพ่ิมความรู้  
ความสามารถด้าน
การตลาด 

ผู้ประกอบการ 250,000 
 

250,000 
 
 

- 
 

250,000 
 

- 

 

สมาชิกชมรมตลาด
สดร้อยละ 80 ได้รับ
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 

คณะกรรมการ
ตลาดสดและ
ตลาดโต้รุ่งมี
ความรู้ด้าน
การตลาดมาก
ขึ น 
 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลวาปีปทุม 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
ทดแทนหลังเก่า 

 

มีตลาดสดท่ีได้
มาตรฐาน 

- - 5,000,000 - - มีตลาดสดท่ีได้
มาตรฐาน 

มีตลาดสดท่ีได้
มาตรฐาน 

    กอง
สาธารณสุข 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1  โครงการจัดงาน         
ออนซอนกลองยาว       
ชาววาปีของดีพื นบ้าน 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- จัดนิทรรศการ
เก่ียวกับกลุ่ม
อาชีพ และจัด
ขบวนแห่ 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 

 

200,000 

 

ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

การศึกษา 

 ๒ โครงการบูรณปฏิสงัขรณ ์
พระธาตุอัฐิมารดา        
เจ้าเมืองวาปีปทุม 
 
(ขุนพิทักษ์นรากร) 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์ 
ปูชนียสถาน เป็น
สถานท่ีในการยึด
เหน่ียวทางจิตใจ 
-เพ่ือเป็นการศึกษา
เรียนรู้และเป็นสถานท่ี
สักการะบูชา 

พระธาตุอัฐิมารดา        
เจ้าเมืองวาปีปทุม 

- - - 200,000 - ปูชนียสถานได้รับ
การบูรณะ 

ปูชนียสถาน
ได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ เพ่ือ
เป็นสถานท่ี
สักการบูชา ยึด
เหน่ียวจิตใจชาว
วาปีปทุม 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

การศึกษา 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว 

    แผนงานการเคหะและชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1  โครงการพัฒนาหนอง- 
 แสง หนองแคน              
 เป็นแหล่งท่องเท่ียว  
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือเพ่ิมแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 
 
 
 

พัฒนาหนองแสง/
หนองแคน เป็น
แหล่งท่องเท่ียว 
 

1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 

 

200,000 

 

บริเวณรอบหนอง
แสง/หนองแคน     
มีภูมิทัศน์ท่ีดีขึ น 

 

ประชาชนมี
แหล่งท่องเท่ียว
เพ่ิมขึ น 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานการเคหะและชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

ส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะ 

ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะท่ีก าจัด
ลดลง 

ชุมชนสะอาด     
ปริมาณขยะ
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

 

  2 โครงการปรับปรงุบ่อ
ขยะ 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือปรังปรุงบ่อขยะ 
-เพ่ือแก้ไขน  าท่วมขัง 
 

ขุดบ่อฝังกลบดิน  
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
มลพิษจากบ่อขยะ 

บ่อขยะถูก
สุขลักษณะ
และไม่เกิด
มลพิษ 

กอง
สาธารณสุข 

  3 โครงการสมทบ
ก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบัด     
น  าเสีย เทศบาลต าบล
วาปีปทุม 

-เพ่ือแก้ปัญหาน  าเน่า
เสีย 
-เพ่ือลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคท่ี
เกิดจากน  าเสีย 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสีย 
 

- - 
 

1,600,000 1,600,000 - 
 

ระบบบ าบัดน  าเสียท่ีมี
คุณภาพ 

ลดปัญหาน  า
เน่าเสียและ
การระบาด
ของโรค 

กอง
สาธารณสุข 

 ๔ โครงการเมืองน่าอยู่  
บ้านน่ามอง 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือเสริมสร้างโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้เข้มแข็งใน
กระบวนการบริหารด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์รักษา
ความสะอาด 
จัดท าถนน
ตัวอย่าง(ถนน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 

 

20,000 

 

สภาพแวดล้อมในเขต
เทศบาลน่าอยู่น่า
อาศัย 

เสริมสร้าง
โอกาสการ
พัฒนาชุมชน 
ให้เข้มแข็ง 

กอง 
สาธารณสุข 



   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  ๕ โครงการขุดลอก          
คูคลอง หนองน  า
ภายในเขตเทศบาล 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามและเป็น
แหล่งน  าส าหรับ
อุปโภค 

ขุดลอก คูคลอง 
หนองน  าภายใน
เขตเทศบาล 

๕00,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

 ขุดลอกคูคลองหนอง
น  าตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด/
สามารถใช้งานคู
คลองหนองน  าได้ตาม
มาตรฐานท่ีออกแบบ
ไว้ 

หนองน  าในเขต
เทศบาลมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

  ๖ โครงการปรับภูมิทัศน์
ห้วยกุดแคน 

 

(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจส าหรับ
ประชาชนและเป็น
สถานท่ีออกก าลังกาย 

สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจส าหรับ
ประชาชน 

 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ปรับภูมิทัศน์ห้วย     
กุดแคน 

ประชาชนมีสถาน  
ท่ีพักผ่อนเพ่ิมขึ น  

กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาล 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาลให้
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขต
เทศบาล 

๑00,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 ปรับภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาล 

ภายในเขต
เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 

กองช่าง 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานการพาณิชย์    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 1 โครงการปรับปรงุโรง
ฆ่าสัตว์ 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 
 

เพ่ือให้มีโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพถูก 
สุขลักษณะ  

-ปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์ จ านวน 1  

แห่ง 

 

200,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

100,000 

 

100,000 

 

โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

มีโรงฆ่าสัตว์ท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานการเกษตร    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 
 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญ
ในชุมชน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 

 

20,000 

 

มีพื นท่ีสีเขียวเพ่ิม
มากขึ น 

เพ่ือพัฒนาเป็น
เมืองน่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข 

  2 โครงการคลองสวย   
น  าใส 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

-เพ่ือท าความสะอาด
แหล่งน  าสาธารณะ 

-เพ่ือให้สระน  า คลอง
สาธารณะ สะอาด    
น่าอยู่ 
 

หนองน  า
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 สระน  าในเขต
เทศบาลไม่เน่าเสีย 

มีสระน  าสะอาด
น่า อยู่ น  าใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคได้ 
 

กอง 
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานอุตสาหกรรม    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

 1 โครงการ ปรบัปรุง
พนังกั นตลิ่งตาม  
หนองน  า 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง 
 
 
 
 

ปรับปรุงพนังกั น
ตลิ่งตามหนองน  า
ในเขตเทศบาล 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 

 

200,000 

 

พนังกั นตลิ่งตาม
หนองน  าในเขต
เทศบาล/พนังกั น
ตลิ่งสามารถใช้งาน
ได้ 

ตลิ่งไม่ถูกน  ากัด
เซาะพังทลาย 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทร และสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 

    แผนงานบริหารทั่วไป    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล  
 

-เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างเห็น
ความส าคัญของวัน
เทศบาล/ตระหนักใน
หน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะ
อ านวยประโยชน์แก่
ท้องถ่ิน และสาธารณชน 
-เพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์
และท าบุญตักบาตร
ส านักงาน 

ผู้บริหาร สมาชิก-

สภา พนักงาน 
ลูกจ้างและ
ประชาชน ร่วม
กิจกรรมวัน
เทศบาล 
 

30,000 30,000 30,000 30,000   30,000 จ านวนผู้มาร่วม
กิจกรรม   ไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 80   

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานลูกจ้าง 
ประชาชน 
ได้ร่วมกิจกรรม
วันเทศบาล 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 

  2 โครงการจัดงานวัน
ท้องถ่ินไทย 
 

- เพ่ือให้คณะผู้บริหาร/
สมาชิกพนักงาน/ลูกจ้าง 
ให้ความส าคัญของวัน
ท้องถ่ินไทย 
-เพ่ือจัดกิจกรรม
บวงสรวงผู้สถาปนาวัน
ท้องถ่ินไทย รัชกาลท่ี 5  

ผู้บริหาร สมาชิก-

สภา  พนักงาน
ลูกจ้างและ
ประชาชน ทั ง 16 
อปท.ร่วมกิจกรรม
วันท้องถ่ินไทย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน อปท.เข้า
ร่วม ทั งหมด      
16 แห่ง 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานลูกจ้าง 
ประชาชน 
ได้ร่วมกิจกรรม
วันท้องถ่ินไทย 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  ๓ โครงการประเมิน 
ความพึงพอใจในการ 
บริการ 

เพ่ือประเมินความพอใจ
ด้านการบริการของ
ประชาชน 

- การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การบริการ 
-จัดท าเอกสารการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ผลการประเมินไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เทศบาลได้รับ
ข้อมูลการ
ให้บริการ  

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 

  ๔ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรม  

 - เพ่ือปลูกจิตส านักให้
พนักงาน ลูกจ้าง มี
คุณธรรม จริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมน ามา
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือพัฒนาจิตใจให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมกันเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
ลูกจ้างและ
ประชาชนได้มี
ความ รู้ความ
เข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ได้รับ
การพัฒนาจิต- ใจ
มีความส านึกต่อ
หน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
 
 
 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๕ โครงการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ        
ราชการของเทศบาล 

ประเมินผลการ  
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทราบผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปีของ
เทศบาล 
 

ได้ทราบผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
ของเทศบาล 

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก-

สภา พนักงาน
เทศบาล 

-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง 
-เพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์น ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาล 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาล 
  

คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานลูกจ้าง
เทศบาลได้รับ 

การพัฒนา
ศักยภาพ  

ส านักปลัด 
ฝ่าย

อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

   ๗ โครงการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  

เพ่ือน าปัญหาความ
ต้องการของชุมชนมา
จัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลและ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

30,000 
 

 

30,000 30,000 
 

30,000 30,000 สภาพปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
ก าหนดเป็น
ประเด็นการพัฒนา
ได้รับการ
ด าเนินการ 

เทศบาลมีการ
จัดท าแผนเพ่ือ
เป็นแนวใน
ทางการพัฒนา
และจัดท า
งบประมาณ 

ส านักปลัด 
ฝ่ายวิชาการ 

 ๘ โครงการจัดท าสื่อวารสาร เพ่ือจัดท าสื่อวารสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เทศบาล 

- จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล 

 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

เผยแพร่ข่าวสาร
เทศบาลให้
ประชาชน
รับทราบ 

ส านักปลัด 
ฝ่าย 

วิชาการฯ 

๙ โครงการเทศบาล
บริการประชาชน 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

เพ่ือพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

เทศบาลบริการ
ประชาชน 

ในเขตเทศบาลทั ง   
7   ชุมชน 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 70,000 ทราบปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
ได้ 

ผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับ
ทราบปัญหาของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ินและ
ด าเนินแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 

ส านักปลัด  
ฝ่ายปกครอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

10 โครงการแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจัดซื อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับจัดท า ปรับปรงุ
แผนท่ีภาษีของเทศบาล
ต าบลวาปีปทุม 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

 5,000 5,000 5,000   5,000   5,000 ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
จ านวน 1,918 
แปลง 

มีทะเบียนทรัพย์สิน  
ท่ีเป็นปัจจุบัน  

กองคลงั 

11  โครงการประชา 
สัมพันธ์เร่งรัด
จัดเก็บภาษี 

เพ่ือจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

-ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
-แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบช่วง
ระยะเวลาช าระ
ภาษี 
 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลช าระภาษี
ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด  
 

กองคลงั 



 

 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๑2 โครงการฝึกอบรม
วิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะ- 
กรรมการชุมชน 
 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

- เพ่ือให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้ความเข้า ใจ
บทบาทหน้าท่ี 
คณะกรรมการเพ่ือน ามา
พัฒนาตนเองและชุมชนได้  
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและสิ่งแวดล้อม
ใหม่น ามาปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการท างานใน
พื นท่ี 

คณะกรรมการ ท่ี
ปรึกษาชุมชน 
คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
100 คน 

250,000 250,000 - 250,000 - - คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาชุมชน
ได้รับการเพ่ิม
ศักยภาพ 
- มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
มากย่ิงขึ น 

- คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาชุมชนได้รับ
การเพ่ิมศักยภาพ 
- กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา 
- มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีมาก
ย่ิงขึ น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทร และสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากลและวันสตรี
ไทย 
 
(เสนอโดยกลุ่มสตรี) 

-เพ่ือสร้างภาวะผู้น า/
การตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ ในชุมชนและ
การสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
สตรี 
- เพ่ือรณรงค์ให้สิทธิ
ความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิง 
- เพ่ือเชิดชูเกียรติสตรี
ดีเด่นในแต่ละด้าน 

กลุ่มสตรีเทศบาลต าบล
วาปีปทุม ทั ง 7 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีในเขต
เทศบาลได้มีเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
ทั ง 7 ชุมชน 

- สตรีในเขต
เทศบาลได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ทั ง 7 
ชุมชน 
- ได้รณรงค์ใหส้ิทธิ
ความเสมอภาค
ระหว่างชายหญิง 
- สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการเชิดชู
เกียรติสตรีดีเด่นใน
แต่ละด้าน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 



ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

๒ โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

-เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนชุมชน 
-เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
 

-การจัดอบรมจัดท า
แผนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน 
-การจัดท าแผนชุมชน
ทั ง ๗ ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 ได้มีการปรับปรุง
เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนา 

แผนชุมชนได้รับ
การปรับปรงุเพ่ือ
เป็นแนวทางการ
พัฒนา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีเทศบาล
เพ่ือยุติความรุนแรง 

-เพ่ือให้กลุ่มสตรี
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
สตรีเพ่ือน ามาพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้ 
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
กลุ่มสตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนใน
การป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาในชุมชน 
-เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่น ามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการท างาน 

พัฒนาสตรีศักยภาพ
กลุ่ม องค์กรสตรี 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๑๐๐ คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -กลุ่มสตรี
เทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี
สตรีเพ่ือน ามา
พัฒนาตนเอง
และชุมชนได้ 
-เพ่ิมศักยภาพ
กลุ่มสตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิด
และสิ่งแวดล้อม
ใหม่น ามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการ
ท างานในพื นท่ี 

กลุ่มสตรีเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีสตรี
เพ่ือน ามาพัฒนา
ตนเองและชุมชนได้ 
-เพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
สตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
น ามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการ
ท างานในพื นท่ี      
ได้มากย่ิงขึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทร และสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล 
(เสนอโดยแผนชุมชน) 

- เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
- เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิท่ี
พึงจะได้รับส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
- เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่น ามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการท างาน
ในพื นท่ี 

- จัดอบรมให้ความรู้ 1 
วัน ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 2 วัน 
เป้าหมายคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 
100 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 
- ผู้สูงอายุเข้าถึง
สิทธิท่ีพึงจะรับ
ส าหรับผู้สงูอายุ 
- ได้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
น ามา
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาในการ
ท างานในพื นท่ี 

-ผู้สูงอายุเข้าถึง
สิทธิท่ีพึงจะได้รับ
ส าหรับผู้สงูอายุ 
- ได้แนวคิดและ
สิ่งแวดล้อมใหม่
น ามาปรับเปลี่ยน
และพัฒนาในการ
ท างานในพื นท่ี 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 

 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทร และสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

เพ่ือให้มีสถานท่ี
อ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
จ านวน  1  แห่ง 

- - - 4,000,000 - ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
ฝ่ายปกครอง 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอือ้อาทร และสมานฉันท์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิภาพองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ 

    แผนงานสาธารณสุข    

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

  1 โครงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ด้านการดูแล
สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ของ อสม. เทศบาล
ต าบลวาปีปทุม 

-เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นผู้น า
สุขภาพในชุมชน 
-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะด้านวิชาการ
สาธารณสุข 
-เพ่ือส่งเสริมให้ อสม.
ท่ีได้รับการพัฒนา 
สามารถด าเนินงานได้
อย่างเข้มแข็ง 

อสม.ในเขตเทศบาล  
ต าบลวาปีปทุม จ านวน  
๖๘ คน 

- - 100,000 - - อสม.ทุกคน
ได้รับการอบรม
ฟ้ืนฟูพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขตาม
หลักสูตร 

อสม.ในเขตพื นท่ี
เทศบาลฯมีโอกาส
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองทั งในด้าน
การจัดการวิชาการ 
และการปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับการ
บริการประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

 

  ๒ การบริหารจัดการกอง 
ทุนและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาล 
 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ 

กองทุนมีความเข้มแข็ง
ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

45,000 
(งบ สปสช.) 

45,000 
(งบ สปสช.) 

45,000 
(งบ สปสช.) 

45,000 
(งบ สปสช.) 

45,000 
(งบ สปสช.) 

กองทุนผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐาน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดี 

กอง
สาธารณสุข 

/สปสช. 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 )  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

(บาท) 

256๕ 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรและถูก
สุขลักษณะ 

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร
และถูกสุขลักษณะ 

- - 100,000,000 - - มีสถานท่ีก าจัด 
ขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะ 

มีศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
และถูก
สุขลักษณะ 
 

กระทรวงวิทย์ฯ  

 

แบบ ผ 02/1 



 

 

 

  



บญัชีครภุณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลวาปปีทุม 

 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
1 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 

one จ านวน 4 เครื่อง  
(ปี 63: จ านวน 2 เครื่อง) 
(ปี 64: จ านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 65: จ านวน 1 เครื่อง) 
 

- -  3๔,000  1๗,000  1๗,000 ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก จ านวน ๓ 
เครื่อง  
(ปี 63: จ านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 64: จ านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 65: จ านวน 1 เครื่อง) 

- -  4,300  4,300    4,300 ส านักปลัด 

๓ แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 8,000 - - ส านักปลัด 

๔ แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน  2  เครื่อง  
 

- -  60,600     - - ส านักปลัด 

๕ แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพง อเนกประสงค์
เคลื่อนท่ี จ านวน 2 ชุด 

- -  12,000      -       - ส านักปลัด 

  แบบ ผ. 03 



ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
6 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนเนอร์  

ปริมาณรองรับ 3,000 แผ่น/
วัน 

จ านวน 1 เครื่อง  
 

- - 15,000 - - ส านักปลัด 

7 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา  ชุดหมู่ 9  
- ท าด้วยไม้สัก  หน้ากว้าง     
9  น้ิว  มีฐานรองโต๊ะหมู 
จ านวน 1 ชุด  
 

- - 15,000 - - ส านักปลัด 

8 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ า สแตนเลส    
ขนาด 2,000 ลิตร 

จ านวน 1 ถัง 
 

- - 25,000 - - ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โพเด่ียมไม้  
จ านวน 1 อัน 

 

- - 15,000 - - ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานและเก้าอี้ 
จ านวน 1  ชุด 

 

- - 4,600 - - ส านักปลัด 

11 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 

จ านวน   5 ตัว 

 

- - 7,500 - - ส านักปลัด 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
1๒ แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ  

จ านวน 20 ตัว  
ขนาด ก45xย180xส75  

 

- - 20,000 - - ส านักปลัด 

13 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังแช่น้ าแข็ง ขนาด 300 ลิตร 

จ านวน 2 ถัง  
 

- - 10,000 - - ส านักปลัด 

14 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องท าลายเอกสาร แบบตัด 
ตรงท าลายครัง้ละ 10 แผ่น 

จ านวน  1  เครื่อง  
 

- - 20,000 - - ส านักปลัด 

15 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 3 
ใบพัด  จ านวน 4 ตัว 

 

- -  10,000 -       - ส านักปลัด 

16 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม  ขนาด 26 
น้ิว 3  ขา 

จ านวน  6  ตัว 

 

- - 16,200        -       - ส านักปลัด 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
17 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ  

จ านวน ๓ เครื่อง 
ขนาด 36,000 บีทียู 

ขนาด 18,000 บีทียู 

ขนาด 26,000 บีทียู 

 

- - 150,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

18 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 5,000 - -    ส านักปลัด 

19 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียร ์ ขนาด 5 น้ิว 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 3,000 - - ส านักปลัด 

20 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเช่ือมโลหะ 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 5,000 - - ส านักปลัด 

21 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 

จ านวน 1 เครื่อง 
 

- - 3,000 - - ส านักปลัด 

 

 

 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
22 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีน่ัง  

จ านวน  ๑ คัน 

 

- - 1,300,000 - - กองคลงั 

23 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน  4  เครื่อง 
(ปี 63: จ านวน  2  เครื่อง) 
(ปี 64: จ านวน  1  เครื่อง) 
(ปี 65: จ านวน  1  เครื่อง) 
 

- - 32,000 16,000 16,000 กองคลงั 

24 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
(ปี 63: จ านวน  2  เครื่อง) 
(ปี 64: จ านวน  1  เครื่อง) 
(ปี 65: จ านวน  1  เครื่อง) 
 

- - 8,600 4,300 4,300 กองคลงั 

25 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

จ านวน  2  ตู้ 

 

- - 13,000 - - กองคลงั 

26 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 

จ านวน  2  ตู้ 

 

- - 11,000 - - กองคลงั 

27 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 

จ านวน  1  ชุด 

 

- - 4,600 - - กองคลงั 

 



ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน 

 จ านวน 1 เครื่อง 

- - 16,000 - - กองช่าง 

29 เคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A 3 

จ านวน  1 เครื่อง 
- - 6,300 6,300 6,300 กองช่าง 

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ A 4 

จ านวน  1  เครื่อง 

- - 4,300 4,300 4,300 กองช่าง 

31 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย
บ่า 4 จังหวะ 

(ปี 63: จ านวน  2  เครื่อง) 
(ปี 64: จ านวน  2  เครื่อง) 
(ปี 65: จ านวน  2  เครื่อง) 

- - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

32 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกระแทกคอนกรีต   
จ านวน  1  เครื่อง 
 

- - 27,000 - - กองช่าง 

33 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเช่ือมโลหะ 400 
แอมป์ 

จ านวน  1 เครื่อง 
 

- - 5,000 - - กองช่าง 

34 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ป้ัมลมโรตารี ๕๐ ลิตร          
๓ แรงม้า 
จ านวน  ๑ เครื่อง  

- - 7,500 - - กองช่าง 

35 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดโลหะ  
จ านวน  1 เครื่อง 
 

- - 5,000 - - กองช่าง 



 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
36 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตีนตะขาบ  

 จ านวน  1  คัน 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า 
 

- - 4,500,000 - - กองสาธารณสุข 

37 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ออกก าลังกาย   
จ านวน  4  ชุด 

 

- - 200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุข 

38 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเก็บขนขยะ 

จ านวน  10  คัน 

 

      - - 300,000 - - กองสาธารณสุข 

39 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก  
จ านวน  1  เครื่อง  
 

     - - 4,300 - - กองสาธารณสุข 

40 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์      
โน๊ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง  
 

- - 16,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

41 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunctio 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (lnk Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
 

- -  8,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 



 

ที่ แผนงาน หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
 2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 
42 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมี     
2 บานเปิด (มอก.)  
จ านวน 1 หลัง  
 

- -  5,500 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

43 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเหล็กเก็บเอกสารแบบมี
ล้อเลื่อน  4  ชั้น 

จ านวน  3 หลัง 
 

- -  30,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

44 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานและเก้าอี้  
จ านวน 1  ชุด 

 

- -  4,600 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

45 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้โชว์สินค้ากระจก  
ขนาด 5 ฟุต    
จ านวน  1  หลัง 
 

- - 5,600 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

46 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 cc 

เกียร์ธรรมดา  เครื่องยนต์ 

 4 จังหวะ   
จ านวน  1  คัน 

 

- -  56,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

 
 

๑.  การติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 ) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน    

( Planing) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท0810.3/ ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล   
 

๒. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลท่ีช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้

ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย เพียงใด
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรท่ีจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด  เพื่อให้
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือช้ีวัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 
  1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ข้ันตอนการด าเนินงานซึง่ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม 
  ท้ังนี้เทศบาล จะน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นส่ิงส าคัญ 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2 ประเภท คือ 
     1.1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) 
     1.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
  2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
  เกณฑ์มาตรฐาน 

- สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- การสนองตอบความต้องการของประชาชน 
ตัวชี้วัด 
- ผลผลิต  ผลลัพธ์ 
- ระดับความพึงพอใจ 

การติดตามและประเมินผล 



 
กรอบตัวแปร 
- ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการท่ีแล้วเสร็จกับจ านวนโครงการท้ังหมด 
- สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีพึงพอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

แบบรายงานผลการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
  โดยใช้แบบรายงานผลดังนี ้

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
      ภาพรวม 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 

  ๑.  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในชุมชน จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาท่ีจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/
ไฟฟ้า/น้ าประปา   ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก       
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ๒.  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถ่ิน  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

  ๓.  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยัง
มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 


