
แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม  - จดัต้ังกองทุนเกลือไอโอดีนใน เพือ่ให้เด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง เด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ กองสาธาฯ

โรคขาดสารไอโอดีนใน ชุมชนเขตเทศบาล ไม่เป็นโรคที่เกิดจากการขาด ในการจัด ไม่เปน็โรคที่เกิดจากการ

เด็กเล็กและหญิงมีครรภ์  -ส ารวจมาตรฐานเกลือไอโอดีน สารไอโอดีน กิจกรรม ขาดสารไอโอดีน

2 โครงการอนามยัแมแ่ละเด็ก  - ส่งเสริมสายสัมพนัธแ์ม่ - ลูก  - เพื่อให้มารดาและทารก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง มารดาหลังคลอดและบตุร กองสาธาฯ

เพื่อสร้างสายใยรัก  - จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาแก่มารดา ในครรภไ์ด้รับการส่งเสริม ในการจัด ในเขตเทศบาลไมเ่กดิภาวะ

แหง่ครอบครัว ต้ังครรภ์ 1 คร้ัง/เดือนเพือ่ส่งเสริม สุขภาพในระยะต้ังครรภ ์ กิจกรรม แทรกซ้อนหลังคลอด 

สุขภาพมารดาต้ังครรภ ์ คลอดบตุร น.น  > 2,500 ได้รับการติดตามพัฒนาการ

คลอดบุตร น.น > 2,500 กรัม กรัม เพือ่ใหม้ารดาหลังคลอด และส่งเสริมการเล้ียงลูก

 - มารดาหลังคลอดและบุตรได้รับ และบตุรไมม่ภีาวะแทรกซ้อน ด้วยนมแม่

ค าแนะน าในการปฏบิติัตัวหลัง  หลังคลอด มีพฒันาการ (Breast  Feeding)

คลอด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เปน็ไปตามวยั

 - เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและ  - เพือ่ให้มารดาเล้ียงลูกด้วย

พฒันาการของบตุร นมแม่ได้นานที่สุด

 - ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  - อบรมฟื้นฟพูฒันาศักยภาพ เพื่อให ้อสม.ได้พฒันา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้ที่ อสม.ได้พฒันาศักยภาพและ กองสาธาฯ

ของอาสาสมคัรสาธารณสุข อสม. ในกจิกรรมงานสาธารณสุข ศักยภาพและน าความรู้มา เข้าร่วม น าความรู้มาพัฒนาระบบ

ประจ าหมู่บา้น (อสม.) มูลฐาน พฒันาระบบสุขภาพใน กิจกรรม สุขภาพในทอ้งถิ่นของตน

 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทอ้งถิ่นของตน

4 โครงการให้บริการวางแผน  - ใหบ้ริการวางแผนครอบครัว เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสาธาฯ

ครอบครัว แบบชั่วคราว ได้แก่ ถุงยางอนามัย  เทศบาล ได้รับค าปรึกษา ในการจัด การวางแผนครอบครัวที่ถูก

ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉดีคุมก าเนิด  และวางแผนครอบครัวได้ กิจกรรม ต้องและเหมาะสม

พร้อมให้ค าปรึกษาการวางแผน เหมาะสมกับตนเอง

ครอบครัวที่เหมาะสม

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  -เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

ในชุมชน เทศบาลได้รับการส่งเสริม ในการจัด ไม่เป็นโรคทีส่ามารถป้องกัน

สุขภาพมีกิจกรรมที่เอื้อ กิจกรรม ได้

ต่อการมีสุขภาพดี เช่น 

การออกก าลังกาย

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

6 โครงการสนับสนุนงาน   - จัดกิจกรรม อบรม อสม.  - เพื่อให้ อสม.ในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง อสม.ในเขตเทศบาลได้รับการ กองสาธาฯ

สาธารณสุขมูลฐาน ในกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับการฟื้นฟแูละพฒันา ในการจัด ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ  ปฏิบัติ

ในชุมชนทกุเดือน ศักยภาพ  ปฏบิติังานได้อยา่ง กิจกรรม งานใน ศสมช.ได้อยา่งต่อเนือ่ง

ต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ และมปีระสิทธิภาพ

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน  - จัดอบรมใหค้วามรู้ด้านการ  -ส่งเสริมการรักษาพยาบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

การแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ แพทย์แผนไทยและแพทย์ แบบแพทย์แผนไทยและ ในการจัด ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ  

ทางเลือก ทางเลือก แพทย์ทางเลือกในชุมชน กิจกรรม การรักษาพยาบาล

ด้านแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก

8 โครงการป้องกนัและควบคุม  - จัดกิจกรรมการควบคุมและ เพือ่ป้องกันและควบคุมโรค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขตเทศบาลไม่ กองสาธาฯ

โรคตามฤดูกาล เช่น  ปอ้งกันโรคที่อาจเกิดขึ้นตาม ตามฤดูกาลในเขตเทศบาล ของการป้องกนั ปว่ยเปน็โรคที่เกิดตาม

โรคเลปโตสไปซิส, ฤดูกาล และควบคุมโรค ฤดูกาล

โรคมือเทา้ปาก ฯลฯ  - ลดอตัรการปว่ยด้วยโรคที่เกดิขึ้น

ตามฤดูกาล ในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

9 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม  - ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

โรคไม่ติดต่อในชุมชน  ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรค เทศบาลไม่เป็นโรคทีส่ามารถ ของการป้องกนั ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

โรคความดันโลหติสูง  - ประชาชนได้รับความรู้ ปอ้งกันได้ และควบคุมโรค ลดอตัราการปว่ยด้วยโรคที่

เบาหวาน อัมพฤกษ์  อัมพาต วธิปีอ้งกันโรค ไม่ใหติ้ดต่อ สามารถปอ้งกนัได้

ในชุมชน

10 โครงการป้องกนัและควบคุม  - จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน  - เพื่อควบคุมและป้องกนั 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80  -ลดอตัราการปว่ยด้วยโรค กองสาธาฯ

โรคไข้เลือดออก และควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขต ของการป้องกนั ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

แบบบรูณาการ  - จดัท านวตักรรมในการควบคุม เทศบาล และควบคุมโรค  -ควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ุง

และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก  -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ก าจัดแหล่งเพาะพนัธุย์ุง

11 โครงการเข้าค่ายกิจกรรมเลิก  - จัดกจิกรรมใหป้ระชาชนในเขต เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

เหล้า-เลิกบหุร่ี เข้าค่ายเลิกเหล้า-เลิกบหุร่ี เทศบาลมคีวามรู้ในโทษของ ในการจัด เข้าร่วมกจิกรรมเลิก

เหล้าและบหุร่ี กิจกรรม เหล้า-เลิกบหุร่ี

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

12 โครงการป้องกนัปัญหาการ  -จัดอบรมแกนน าเพือ่เฝ้าระวงั  เพื่อใหป้ระชาชนในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

ฆ่าตัวตาย คัดกรองปญัหาการฆ่าตัวตาย เทศบาลได้รับการคัดกรอง ของการป้องกนั ได้รับการคัดกรองและได้รับ

 - ผู้ที่เส่ียงต่อภาวะฆา่ตัวตายได้ และได้รับค าปรึกษาเมื่อมี การฆา่ตัวตาย ค าปรึกษาเมื่อมีภาวะเส่ียง

รับค าปรึกษา ภาวะเส่ียง

13 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ  - จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อใหเ้ยาวชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เยาวชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

รู้ทนัปอ้งกันเอดส์ ได้รับความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ มีความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ในการจัด มคีวามรู้เร่ืองโรคเอดส์และ

และอนามัยวยัเจริญพนัธุ์ และอนามัยวยัเจริญพนัธุ์ กิจกรรม อนามัยวยัเจริญพนัธุ์

14 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู  - จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน  - เพื่อใหผู้้สูงอายปุรับเปล่ียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

สมรรถภาพผู้สูงอายุ พฤติกรรมในการดูแลตนเอง  พฤติกรรมในการดูแลตนเอง ในการจัด มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู การส่งเสริมสุขภาพ  การ กิจกรรม ในการดูแลตนเอง  

สมรรถภาพของผู้สูงอายุ ฟื้นฟสูมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ  

การฟื้นฟสูมรรถภาพ

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต  - จัดอบรมใหค้วามรู้เยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เยาวชนและประชาชนในเขต กองสาธาฯ

ประชาชนในเขตเทศบาลปรับตัว ปรับตัวกับสังคมและสภาพ ในการจัด เทศบาลได้รับความรู้และ

กับสังคมสภาพแวดล้อมที่เปน็ แวดล้อมที่เปน็อยู่ในปจัจุบนั กิจกรรม ปรับตัวกบัสังคมและสภาพ

อยู่ในปจัจุบนัได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม แวดล้อมในปจัจุบนัได้

อย่างเหมาะสม

16 โครงการอบรมแกนน า  - แกนน าครอบครัวได้รับ  -เพื่อใหแ้กนน าครอบครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง แกนน าครอบครัวได้รับความ กองสาธาฯ

ครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัว ความรู้และมีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้และมีกิจกรรม ในการจัด รู้และมกีจิกรรมร่วมกนัสร้าง

อบอุ่น สร้างครอบครัวอบอุ่น ร่วมกนัสร้างครอบครัวอบอุ่น กิจกรรม ครอบครัวอบอุ่น

17 โครงการแกไ้ขปัญหาเด็ก  - เด็ก 0-5  ปทีี่มีภาวะทพุ เด็ก 0-5  ปทีี่มีภาวะทพุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็ก 0-5  ป ี ไม่เกิดภาวะ กองสาธาฯ

อายุ 0-5  ปทีี่มีปญัหา โภชนาการ ได้รับการส่งเสริม โภชนาการได้รับการส่งเสริม  ของจ านวนเด็ก ทพุโภชนาการ

ทพุโภชนาการ สุขภาพอนามัย สุขภาพใม่เกิดภาวะทพุ

โภชนาการ

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

18 โครงการพัฒนานักเรียนและ  - นักเรียนระดับประถมศึกษา นกัเรียนระดับประถมศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 นักเรียนระดับประถมศึกษา กองสาธาฯ

รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร มีความรู้และลดการบริโภค มีความรู้และลดการบริโภค ของจ านวนเด็ก มคีวามรู้และลดการบริโภค

หวานในโรงเรียนประถมศึกษา อาหารหวาน อาหารหวาน นักเรียน อาหารหวาน

19 โครงการโรงเรียนปลอด  - นักเรียนลดการบริโภคน้ าอัดลม มโีรงเรียนแกนน าร่วมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 นักเรียนในเขตเทศบาลมี กองสาธาฯ

น้ าอัดลม ในโรงเรียนเขตเทศบาล โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ของจ านวนเด็ก สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

นักเรียน โรงเรียนมีการสนับสนุนการ

ไม่บริโภคน้ าอัดลม 

ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

20 โครงการสนับสนุนช่วยเหลือ  - ผู้พกิารและด้อยโอกาส  - ผู้พิการและด้อยโอกาส 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100  - ผู้พิการและด้อยโอกาส กองสาธาฯ

สุขภาพผู้พกิารและ ได้รับการสนับสนุนด้านบริการ มสุีขภาพที่ดีขึน้ ตลอดการ ของจ านวน ในเขตเทศบาลได้รับการ

ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสุขภาพ เข้าถึงด้านบริการและ ผู้พกิาร สนบัสนนุด้านสุขภาพกาย

ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาส และใจ ที่ดี

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

21 โครงการประกวดหนูน้อย/  - เพื่อใหป้ระชาชนตระหนัก จัดเวทปีระกวดหนูน้อย/ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนตระหนัก กองสาธาฯ

ครอบครัวฟนัดีเทดิไท้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น ครอบครัวฟันดี นิทรรศการ ในการจัด ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

สมเด็จย่าฯ และสร้างความอบอุน่ในครอบครัว ใหค้วามรู้ กิจกรรม และสร้างความอบอุ่น

ในการใส่ใจสุขภาพ ในครอบครัว

22 โครงการอบรมอาสาสมคัร  - เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่อาสา  - จัดอบรมแก่อาสาสมัคร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน  - ประชาชนได้รับการบ าบดั กองสาธาฯ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร สมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิารที่ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร ผู้เข้าร่วม ด้านปญัหาสุขภาพช่องปาก

ที่บา้น บา้นอย่างถูกวธิี ที่บา้น กิจกรรม ทั่วถึง

23 โครงการรู้รักษสุ์ขภาพกับ  - เพื่อเปน็การเผยแพร่ความรู้ จัดบริการด้านสุขภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนได้รับการดูแล กองสาธาฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ใหแ้ก่ชุมชนในเร่ืองการดูแล และอบรมใหค้วามรู้แกชุ่มชน ในการจัด สุขภาพและได้รับความรู้

สุขภาพและการรับบริการ เร่ืองการดูแลสุขภาพอยา่ง กิจกรรม ในการดูแลสุขภาพตนเอง
จากศูนย์ฯ ถูกวธิตีามหลักอนามัย มากขึ้น

24 โครงการสมทบการจัดต้ัง เพื่อสมทบการจัดต้ังระบบเงินทนุ สมทบการจัดต้ังระบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง กองทุนหลักประกันสุขภาพมี กองสาธาฯ

ระบบเงินทนุหมุนเวยีน หมุนเวยีนใรนระบบกองทนุ เงินทนุหมนุเวียนหลักประกนั ที่สมทบ งบประมาณในการด าเนินงาน

กองทนุหลักประกนัสุขภาพ หลักประกันสุขภาพฯ สุขภาพฯกับ สปสช. ปอ้งกนัควบคุมโรค,ส่งเสริม

เทศบาลเมืองเดชอุดม ฟืน้ฟูสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

25 โครงการอุดหนุน อสม. เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการ  -อุดหนุนการด าเนินงาน 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ร้อยละ100 อาสาสมัครสาธารณสุข กองสาธาฯ

ในเขตเทศบาล แก้ปญัหาด้านสาธารณสุข ของอสม. งบประมาณ ประจ าหมู่บา้นได้รับการ

และการจัดบริการสุขภาพ ที่อุดหนุน สนับสนุนการด าเนินงาน

เบื้องต้นในศสมช. สาธารณสุขในชุมชน

26 โครงการจัดต้ังศูนย์ออกก าลัง  - เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดต้ังศูนย์ออกก าลังกายที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธาฯ

กาย Fitness center เพือ่สุขภาพ โดยมีที่ออกก าลังกาย ศสม.เทศบาล ซ้ือเคร่ืองออก ศูนย์ออก- แข็งแรงรู้จักใช้เวลาว่างให้

ทีม่ีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพ ก าลังกายชนดิ เสริมสร้าง ก าลังกาย เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย

ทางร่างกายและกล้ามเนื้อ สมรรถภาพร่างกายและกล้ามเนือ้ ที่ติดต้ัง หา่งไกลโรค

27 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความรู้และ ผู้สูงอายุมคีวามรู้และได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ผู้สูงอายุมคีวามรู้ในการลด กองสาธาฯ

และตรวจสุขภาพช่องปากใน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพช่องปาก ผู้เข้าร่วม การสูญเสียฟนัไปกอ่นก าหนด

ผู้สูงอายุ ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง กิจกรรม และได้รับการตรวจสุขภาพฟัน

28 โครงการสนับสนุนด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ ชมรมสร้างสุขภาพต่างๆใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ กองสาธาฯ

ชมรมสร้างสุขภาพในชุมชน ด าเนนิงานชมรมสร้างสุขภาพต่างๆ โรงเรียนและชุมชนได้รับ ในการจัด ในชุมชนและโรงเรียน

และโรงเรียน ในชุมชน และโรงเรียน การสนับสนุนและด าเนินงาน กิจกรรม เข้มแข็งและยั่งยืน

อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อผู้ที่ติดเชือ้เอดส์ได้รับการ  - ผู้ทีติ่ดเชื้อเอดส์มีสุขภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์มีสุขภาพ กองสาธาฯ

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ดูแลสุขภาพอนามยัที่ดีทั้งร่างกาย อนามัยที่ดีทั้งร่างกาย ในการจัด อนามยัที่ดีทั้งร่างกายและ

และจิตใจ และจิตใจ กิจกรรม จิตใจสามารถด ารงชีวิตใน

สังคมอย่างปกติสุข

30 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เพือ่ใหช้มรมภาคีเครือขา่ยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการดูแล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ัง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

เครือขา่ยศูนยพ์ฒันาคุณภาพ ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและ สุขภาพและได้พบปะพดูคุย ในการจัด ได้มีความรู้ด้านสุขภาพและ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพของ ได้พบปะพดูคุย  มีอาชีพเสริม มอีาชีพหรือรายได้เสริมและ กิจกรรม มีอาชีพเสริม  ได้พบปะ

ผู้สูงอายเุทศบาลเมอืงเดชอดุม และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน มกีจิกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนั พดูคุยมีกิจกรรมร่วมกัน

31 โครงการปอ้งกันโรค  - ควบคุมสัตวแ์ละแมลงที่เปน็ ควบคุมและปอ้งกันโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  - ลดปริมาณสัตวแ์ละแมลง กองสาธาฯ

อุจจาระร่วง พาหะน าโรคในระบบทางเดิน อุจจาระร่วงในเขตเทศบาล ของการป้องกนั ที่เปน็พาหะน าโรคในระบบ

อาหาร เช่น แมลงวนั แมลงสาบ และควบคุมโรค ทางเดินอาหาร 

หนู เปน็ต้น  - อัตราการปว่ยด้วยโรค

ระบบทางเดินอาหารลดลง

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 เทศบาลเป็นพืน้ทีป่ลอดจาก กองสาธาฯ

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ จากโรคพษิสุนัขบา้และเปน็ บ้าให้กบัสุนัขและแมวและ ของการป้องกนั โรคพิษสุนัขบ้าและประชาชน

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ การควบคุมจ านวนสุนัขจรจัด ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว และควบคุมโรค ลดความเส่ียงจากการถูกสุนัข

พระเจ้านอ้งยาเธอ เจ้าฟา้ ไม่ใหม้ีปริมาณเพิ่มขึ้น ในเขตเทศบาล ที่เปน็โรคกดั

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
33 โครงการฝึกอบรมอบรมอาสา เพื่อพฒันาศักภาพของ เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองสาธาฯ

ปศุสัตวผู้์ได้รับมอบหมายให้ท า ประชาชนในการปอ้งกัน ในการปอ้งกันควบคุมโรค ผู้เข้าร่วม ควบคุมโรคพษิสุนขับา้และ

การฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิ ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้และ พิษสุนัขบ้าและอาสาสมัครมี กิจกรรม อาสาสมัครมีภูมิต้านทาน

สุนัขบา้ กลุ่มเส่ียงมีภมูิต้านทานต่อโรค ภมูิต้านทานต่อโรคพษิ ต่อโรคพษิสุนัขบา้
สุนัขบา้

34 โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วย เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั สุนัขและแมวในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธาฯ
กองทนุโรคพษิสุนัขบา้ จากโรคพษิสุนัขบา้ ได้รับการฉีดวคัซีนปอ้งกัน ของการป้องกนั ปอ้งกันและควบคุมโรค

โรคพษิสุนขับา้  ร้อยละ 80 และควบคุมโรค พษิสุนัขบา้

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

35 โครงการจัดกิจกรรมวนั  -เพื่อรณรงค์ใหสั้งคมตระหนัก ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  -ผู้สูงอายุได้รับการดูแลใส่ใจ ส านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุ ในคุณค่าของผู้สูงอายุ เดชอุดม ผู้เข้าร่วม จากบคุคลในครอบครัว

 -เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ กิจกรรม  -ผู้สูงอายไุด้รวมกลุ่มกนัเพื่อ

ผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และใช้ แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกัน
ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ และกันได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

36 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงั  -เพื่อใหผู้้สูงอายุที่ไม่มีราย สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ100 ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสได้ ส านักปลัดฯ
ชีพผู้สูงอายุ ได้ถูกทอดทิ้งขาดผู้ถูกอุปการะ ในเขตเทศบาล ของจ านวน รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

เล้ียงดู เปน็ผู้ด้อยโอกาส ได้มี ผู้ได้รับ ในสภาวะเศรษฐกจิถดถอย
เบี้ยยังชีพในภาวะเศรษฐกิจ การสงเคราะห์

ถดถอย

37 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงั  -เพื่อใหค้นพกิารที่ไม่มีราย สงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีคนพกิาร 3,648,000 3,648,000 3,648,000 3,648,000 3,648,000 ร้อยละ100 คนพกิารที่ด้อยโอกาสได้ ส านักปลัดฯ
ชีพคนพกิาร ได้ที่ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยัง ในเขตเทศบาล ของจ านวน รับเบี้ยยังชีพในสภาวะ

ชีพในภาวะถดถอย ผู้ได้รับ เศรษฐกิจถดถอย
การสงเคราะห์

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

38 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงั  -เพื่อใหผู้้ปว่ยโรคเอดส์ได้รับ สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ100 ผู้ป่วยโรคเอดส์ทีด้่อยโอกาส ส านักปลัดฯ
ชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เบี้ยยังชีพ โรคเอดส์ในเขตเทศบาล ของจ านวน ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อดูแล

 -เพื่อการสงเคราะหผู้์ปว่ย ผู้ได้รับ สุขภาพขณะมชีีวิตชีวิตอยู่

โรคเอดส์ในด้านคุณภาพชีวติ การสงเคราะห์

ก่อนที่จะเสียชีวติ
39 โครงการจัดกิจกรรมส าหรับ เพื่อเปน็การสร้างขวญัก าลังใจ จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อย ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย แก่ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อย ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสใน ผู้เข้าร่วม โอกาสในชุมชนมีขวญัและ
โอกาสในชุมชน โอกาสในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรม ก าลังใจที่ดี

40 โครงการอบรมอาสาสมคัร เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่อาสา- จัดอบรมแกอ่าสาสมคัรดูแล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ ส านกัปลัดฯ

ดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร สมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร ผู้สูงอายแุละผู้พิการที่บ้าน ผู้เข้าร่วม ผู้พกิารที่บา้นได้รับความ

ที่บา้น ที่บา้นอย่างถูกวธิี กิจกรรม รู้ความเข้าใจและปฏบิติั
อย่างถูกวธิี

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

41 โครงการถังออกซิเจน เพื่อให้ยมือปุกรณ์หายใจด้วยถงั ผู้ป่วยทีม่ีรายได้น้อยสามารถ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ญาติผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย กองสาธาฯ
ช่วยเหลือชีวติ ออกซิเจนแกผู้่ป่วยทีป่ระสบปัญหา ขอยืมถังออกซิเจนและ อุปกรณ์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

ด้านเศรษฐกิจ อุปกรณ์ของเทศบาลโดยมี ที่จัดซ้ือ ซ้ือหาอุปกรณ์ช่วยหายใจ
ระยะเวลาส่งคืน ในราคาแพงได้

42 โครงการส่งเสริมการปั่น เพือ่ปรับเปล่ียนส่งเสริมพฤติกรรม จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนลดการใชพ้ลังงาน กองสาธาฯ
จกัรยานในชมุชนเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายโดยใช้จักรยาน ด้วยการปั่นจักรยานแทน ที่จัด น้ ามนั และมพีฤติกรรม

การใช้รถยนต์ กิจกรรม สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกายด้วยการปัน่
จักรยานตามจุดที่มบีริการ

43 โครงการอบรมพัฒนาสตรี  เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีใหไ้ด้รับ  - เพื่อใหส้ตรีได้รับความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง แกนน าสตรีได้รับความรู้ ส านกัปลัดฯ
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรู้และมีกิจกรรมร่วมกัน และแรกเปล่ียนความคิดเห็น ที่จัด และแรกเปล่ียนความคิดเห็น

ของครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบ ท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง กิจกรรม ท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้าง

ครัว ความเข้มแข็งของครอบครัว ความเข้มแข็งของครอบครัว

44 โครงการจัดต้ังสถานพยาบาล เพื่อให้เทศบาลมีสถานพยาบาล จดัต้ังสถานพยาบาลของเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน เทศบาลฯมสีถานพยาบาล กองสาธาฯ
สัตว(์คลีนิคสัตวแพทย)์ สัตวไ์วใ้ห้บริการประชาชนในเขต เมืองเดชอดุม 1 แหง่ เพือ่ควบ ผู้ที่มาใช้ สัตวไ์วบ้ริการประชาชนและ

เทศบาล คุมประชากรสุนัข-แมวและควบคุม บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ

โรคพษิสุนขับา้ในเขตเทสบาล บริการด้านสุขภาพสัตว์ ได้
เทา่เทยีมกนัอย่างทั่วถึง

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

45 โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวน เพือ่ใหสั้ตเล้ียงวท์ุกตัวในเขตเทศบาล สัตว์เล้ียงทกุตัวได้รับการขึ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน สัตวเ์ล้ียงทกุตัวในเขตเทศบาล กองสาธาฯ
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม ได้รับการขึน้ทะเบียนสัตว์ในระบบ ทะเบยีนสัตวใ์นระบบฐาน ผู้ที่มาใช้ ได้รับการขึน้ทะเบียนสัตวใ์น

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ฐานข้อมลูทะเบยีนสุนขั-แมวเพื่อ ข้อมูล บริการ ระบบฐานขอ้มูล เพือ่การขึ้น

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบยีนสัตว์เล้ียง ทะเบยีนสุนขั-แมว
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

46 โครงการอบรมโรค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมให ้ผู้ประกอบการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน กองสาธาฯ
สัตวติ์ดต่อคน ในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ เขียงเนื้อ ผู้ปฏบิติังานโรงฆา่ ในการจัด เร่ืองโรคสัตวติ์ดต่อสู่คนเนื้อสัตว์

ติดต่อสู่คน ให้แก่ประชาชน/ชุมชน สัตว์ และประชาชนทั่วไป อบรม ที่ผ่านการผลิตจากโรงฆ่าสัตว์

และผู้ประกอบการฆ่าสัตว/์เขียงเนื้อ มคีวามสะอาดปลอดภยั
และผู้ปฏบิติังานโรงงานฆา่สัตว์ ปราศจากโรคสัตว์ติดจอ่สู่คน

47 โครงการพระราชด าริด้าน เพือ่แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขตาม คณะกรรมการหมูบ่้าน/คณะ 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการแก้ไข
สาธารณสุข พระราชด าริ ให้มีความเหมาะสม กรรมการชุมชน จัดท าโครงการ ของเงินที่ได้ ปญัหาด้านสาธารณสุขที่

กับปญัหาและปริบทของพื้นที่ ตามพระราชด าริ อยา่งนอ้ย 3 รับการอดุหนุน เหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน/หมู่บา้น โครงการเพือ่ขอรับงบประมาณ พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน และ

จาก อปท. ทั้งนี้ต้องผ่านการ สอดคล้องตามพระราชด าริ
ประชุมของชุมชน

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

48 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ เพือ่ลดอตัราการเกดิโรคไขเ้ลือดออก  แกนน าจ านวน 155 คน จาก 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 จ านวนคร้ัง อตัราการเกดิไข้เลือดออก กองสาธาฯ
ปอ้งกนัและควบคุมไข้เลือดออก ในชุมชน และเพือ่ให้มีเครือข่ายใน 31 ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัด ในชุมชนลดลง
ในชุมชน การรณรงค์เฝ้าระวังและปอ้งกนั ปฏบิติัการใน 31 ชุมชน อบรม

การระบาดของโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาล
49 โครงการอบรมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ใน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองสาธาฯ

การปอ้งกนัควบคุมโรคพษิสุนขับา้ จ านวน 100 คน ในการจัด และมส่ีวนร่วมในการปอ้งกนั

ควบคุมไมใ่หม้โีรคพษิสุนขับา้ที่ อบรม โรคพษิสุนขับา้
ร้ายแรงสุ่ชุมชน

50 โครงการอบรมให้ความรู้โรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามรู้ ปศุสัตวอ์าสาและอสม. 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ในการปอ้ง กองสาธาฯ
สัตวติ์ดต่อคน(ZOONOSES) ในการปอ้งกนัโรคสัตว์ติดต่อคน จ านวน 100 คน ในการจัด กนัโรคสัตว์ติดต่อคน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุม อบรม สามารถลดการระบาดของโรค

ปอ้งกนัโรคสัตวติ์ดต่อคนทกุภาคส่วน ติดต่ออนัตรายร้ายแรงจาก
ลดการระบาดของโรคติดต่ออนัตราย สัตว์สู่คนในชุมชน
ร้ายแรงจากสัตว์สู่คนในชุมชน

51 โครงการเดชอดุมลดพงุลดโรค เพื่อส่งเสริมใหม้กีารปรับเปล่ียน ประชาชนที่มีภาวะเส่ียงอ้วน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีการปรับเปล่ียน กองสาธาฯ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและได้ ลงพุงหรือประชาชนทั่วไปที่ ผู้เข้าร่วม พฤติกรรมทางสุขภาพที่ได้
ผลประจักษแ์ละส่งเสริมใหเ้ปน็ สนใจ จ านวน 50 คน กิจกรรม ผลเปน็ที่ประจักษ์
บคุคลต้นแบบด้านลดพงุส าเร็จ

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่  1  การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

52 โครงการวิง่สร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพ ประชาชนทั่วไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชนเห็นความส าคัญของ กองสาธาฯ
ร่างกายที่แข็งแรงมสุีขภาพดี จ านวน 500 คน ผู้เข้าร่วม การออกก าลังด้วยการวื่ง
เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ กิจกรรม ต่ืนตัวในการออกก าลังกาย
ส าคัญของการออกก าลังกายด้วยการ และมร่ีางกายที่แข็งแรง
วิง่ที่ถูกต้องเหมาะสม
เพือ่ใหป้ระชาชนมีการต่ืนตัวในการ

ออกก าลังกาย
53 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของผู้สูงอายใุน ผู้สูงอายุที่มีความสนใจ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวน ผู้สูงอายไุด้ท ากจิกรรมร่วม กองสาธาฯ

เทศบาลเมืองเดชอุดม การท ากจิกรรมร่วมกนั ใหผู้้สูงอายไุด้ เข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วม กนัมีสุขภาพกายและใจที่ดี
รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแล จ านวน 130 คน กิจกรรม
สุขภาพและจติใจ เพื่อส่งเสริมการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพใหผู้้สูงอายุ
54 โครงการเสริมสร้างความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวน ผู้สูงอายุมส่ีวนร่วมต่อการ กองสาธาฯ

5 มิติที่ยั่งยืน ส าหรับผู้สูงอายุ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแล เมืองเดชอุดม จ านวน 62 คน ผู้เข้าร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สุขภาพตนเอง ได้รับการพัฒนาด้าน คณะกรรมการ ศพอส. 10 คน กิจกรรม

ร่างกาย จิตใจและสังคม พร้อมทั้ง จนท.รับผิดงาน ศพอส. 8 คน

สร้างขวัญก าลังใจใหก้บัผู้สูงอายุ รวมจ านวน 80 คน
รวม 54   โครงการ 23,220,000 23,220,000 23,220,000 23,220,000 23,220,000 

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการจ้างนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษามี นักเรียน นักศึกษาในเขต 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000       จ านวนนักเรียน นักเรียน นักศึกษามีรายได้ กองการศึกษา

นักศึกษา ปฏบิติังานในช่วง ประสบการณ์และมีงานท า จังหวดัอุบลราชธานี นักศึกษา และประสบการณ์รู้จกัใช้เวลา

ปดิภาคเรียนฤดูร้อน ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ที่ท าการจ้าง ว่างใหเ้กดิประโยชน์

2 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตส านึกใหเ้ด็กและ จัดการฝึกอบรมและ 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000       จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมคีวามรู้ กองการศึกษา

เพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดล้อม เยาวชนหวงแหนธรมชาติ ทัศนศึกษาเพือ่ปลูกจิตส านึก ในการจัด และตระหนักถึงวามส าคัญ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่เพิม่ประสบการณ์การเรียน ศูนย์หนังสือ ศูนย์บา้น 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวน นักเรียนได้รับประสบการณ์ กองการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวยั ใหส้นองต่อความต้องการของ ศูนยบ์ล๊อก ศูนยด์นตรี ฯลฯ ศูนย์การเรียนรู้ พื้นฐานสนองต่อพัฒนาการ

นักเรียน ที่จัดท า ครบทกุด้าน

4 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กและ จดัซ้ือหนงัสือและจดักจิกรรม 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000       จ านวน เด็กและเยาวชนมนีสัิย กองการศึกษา

เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและ ส่งเสริมการอ่าน ผู้เข้าร่วม รักการอา่นและรู้จกัใชเ้วลา

รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์  โครงการ วา่งใหเ้กิดประโยชน์

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 โครงการจัดท าหอ้งสมุด เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

ขนาดเล็ก แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป หอ้งสมุด มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่

ทั่วไป ที่จัดท า ตนเอง

6 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถาน นักเรียนอนุบาลมีแหล่ง 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวน มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา กองการศึกษา

โรงเรียน ศึกษาและเด็กได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้

ที่พฒันา

7 โครงการจัดหาส่ือการเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการเรียน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 100,000   100,000    100,000    100,000    100,000     จ านวน เด็กนักเรียนมีพัฒนาทัง้ กองการศึกษา

การสอน การสอนที่เอื้อต่อพฒันาการ ที่ได้มาตรฐานใหแ้กน่กัเรียน ส่ือการเรียน 4 ด้าน ที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์ การสอน

พฒันาเด็กเล็ก ที่จัดหา

8 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง เพื่อสร้างภมูิคุมกันทางสังคม อปท. ผู้แทนชุมชน ผู้แทน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000       จ านวนคร้ัง หลักสูตรการศึกษาของ กองการศึกษา

สังคม ในมิติวฒันธรรม ในมิติวฒันธรรม ท าให้ครอบครัว เด็กและเยาวชน ผู้แทน ในการจัด โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

เทศบาลเมืองเดชอุดม อบอุ่น สังคมเข้มแข็ง หน่วยงานด้านสังคมและ กิจกรรม เมอืงเดชอดุมได้มาตรฐาน

วฒันธรรม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ เพือ่เปน็การส่งเสริมใหเ้ด็กและ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000       จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมคีวาม กองการศึกษา

เพื่อสังคมและชุมชน เยาวชนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ แก่สาธารณะและชุมชน ในการจัด ภาคภูมิใจในการบ าเพ็ญ

ส่วนรวม กิจกรรม ประโยชน์ต่อส่วนรวม

10 โครงการสร้างอาคารเรียน เพื่อเปน็สถานที่ใหค้วามรู้ และ มีสถานทีร่องรับ กับจ านวน 6,000,000   6,000,000    6,000,000    6,000,000     6,000,000      รูปแบบ มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน กองการศึกษา

เสริมสร้างทักษะ พัฒนาการของ นักเรียนที่เพิ่มขึ้น อาคารเรียน มั่นคง ด้านอาคารสถานที่

เด็กนักเรียน ที่ได้มาตรฐาน ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

11 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อใหน้ักเรียนระดับอนุบาล นกัเรียนอนบุาลรู้ถึงโทษของ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000       จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา รู้วธิปี้องกันส่ิงเสพติด และบอก ยาเสพติด ในการจัด ถึงโทษ และภัยที่เกิดจาก

ถงึโทษของยาเสพติดอยา่งง่าย กิจกรรม ยาเสพติด
ได้

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
12 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมกจิการสภา เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       ระดับ เด็กและเยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เด็กและเยาวชนและเปน็การ ในทอ้งถิ่น ความส าเร็จ ในท้องถิน่ได้รับการพัฒนา

เมืองเดชอุดม สนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชวีติ

เด็กและเยาวชน

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000       จ านวน มอีปุกรณ์การเรียนเพียงพอ กองการศึกษา

การเรียน ส าหรับนักเรียน อปุกรณ์ ต่อนักเรียน
ที่จัดซ้ือ

14 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ช่วยให้นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ นกัเรียนได้รับประทานอาหาร 500,000      500,000       500,000       500,000       500,000        ร้อยละ 100 นกัเรียนได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

เทศบาลเมืองเดชอุดมฯ และ ที่มีคุณภาพ ของนักเรียนที่ ที่มีคุณภาพทางโภชนาการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ได้รับประทาน และได้มาตรฐานทุกคน
ที่ขาดแคลน ได้มีอาหารที่มี อาหารกลางวัน

คุณภาพ รับประทานทกุวนั

15 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพื่ออดุหนนุค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณแก่ 13,000,000  14,000,000   15,000,000   15,000,000        15,000,000         ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับอาหารกลางวนั กองการศึกษา

กลางวนั แกน่กัเรียน ร.ร.ในเขตเทศบาล โรงเรียนในเขตเทศบาล และ ของนักเรียนที่ ตามหลักเกณฑ์ มีสุขภาพ

๕ แห่ง และศูนยอ์บรมเด็กกอ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ได้รับประทาน ร่างกายแข็งแรง
เกณฑ์ จ านวน ๑ แหง่ วดัเวยีงเกษม อาหารกลางวัน

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
16 โครงการอุดหนุนการฝึกอบรม เพื่อจ่ายใหท้ี่ท าการปกครอง จดักจิกรรมโครงการฝึกอบรม 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000       จ านวนคร้ัง ผู้เขา้อบรมสามารถน าความรู้ กองการศึกษา

ทบทวนเพื่อการขับเคล่ือน จังหวดัอุบลราชธานี เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ในการจัด ที่ได้รับไปปฏบิติัในชีวิต
ยทุธศาสตร์สร้างความปรองดอง "อุบลฮักแพง" กิจกรรม ประจ าวนัและสามารถขบั

สมานฉันท ์"อบุลฮักแพง" เคล่ือนยุทธศาสตร์
"อุบลฮักแพง"

๑๗ โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น เพื่อใหเ้ด็กได้มีสนามเด็กเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่น สนามเด็กเล่น 150,000   150,000    150,000    150,000    150,000     จ านวน เด็กมีเคร่ืองเล่นที่ได้ กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยในการเล่น ใหก้ับโรงเรียนอนุบาลฯ/ เคร่ืองเล่น มาตรฐานและมีความ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ที่จัดหา ปลอดภยั

๑๘ โครงการสนับสนุนโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก สนับสนุนงบประมาณให้กับ 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000     นกัเรียน เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้าน กองการศึกษา

อนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความพร้อมทั้งร่างกาย จติใจ โรงเรียนอนุบาลฯและ ได้รับการพฒันา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
อารมณ์ และสังคม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ร้อยละ 90 และสังคม เต็มตามศักยภาพ

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน มกีารซ่อมแซมอาคารเรียน 500,000   500,000    500,000    500,000    500,000     การปรับปรุง โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ใหอ้ยูใ่นสภาพที่สมบรูณ์ ของโรงเรียนอนุบาลฯ/ และซ่อมแซม เด็กเล็กฯ มีมาตรฐานและ

และอาคารประกอบการ แข็งแรง มัน่คง ปลอดภยั ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ใหอ้ยู่ ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านอาคาร 

ในสภาพพร้อมใช้งาน สถานที ่เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนการสอน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
20 โครงการพฒันาคุณภาพ เพือ่จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000       นักเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์ กองการศึกษา

ผู้เรียน ผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนา การเรียน จากกิจกรรมพัฒนา

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลเมืองเดชอุดม ร้อยละ 90 ผู้เรียน

21 โครงการจดัท าห้องปฏิบัติการ เพื่อใหเ้ด็กมพีัฒนาการครบ หอ้งส่ือการเรียนการสอน 300,000   300,000    300,000    300,000    300,000     นักเรียน นักเรียนมีส่ือที่ใช้ในการจัด กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอนของ ทุกด้าน มส่ืีอที่เอือ้ต่อการจัด โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา ได้รับการพัฒนา กิจกรรมที่หลากหลายและ

โรงเรียนอนบุาลฯ/ศูนย์พฒันา การเรียนการสอน ที่ได้มาตรฐาน เด็กเล็ก ร้อยละ 90 เพียงพอได้รับการพัฒนาครบ

เด็กเล็ก ทกุด้าน

22 โครงการจัดหาวสัดุและ เพื่อจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ ที่ใช้ มีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวนวัสดุ ครูและนักเรียนมีวสัดุครุภณัฑ์ กองการศึกษา

ครุภณัฑ์ ในการปฏบิัติงานของบุคลากร ของครู ในการจดัการเรียน และครุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน เพยีงพอต่อการ

และการจัดการเรียนการสอน การสอนของนักเรียน ที่จัดหา ปฏบิัติงานและการจดัการเรียน

การสอน

๒๓ โครงการจดัซ้ือค่าเคร่ืองแบบ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองแบบส าหรับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวน นักเรียนมีเคร่ืองแบบ กองการศึกษา

นักเรียน นักเรียน และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ที่จัดซ้ือ นักเรียนทกุคน
เทศบาลเมืองเดชอุดม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
24 โครงการบ ารุงรักษาและ เพื่อใหม้วีัสดุและครุภณัฑ์ใช้ใน บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000     80,000      80,000      80,000      80,000       การปรับปรุง มีครุภัณฑ์ที่ใช้การได้ดี กองการศึกษา

ซ่อมแซมวสัดุ/ครุภณัฑ์ การปฏบิติังานที่อยู่ในสภาพ วัสดุและครุภณัฑ์ต่างๆของ และซ่อมแซม และพอเพยีงต่อการ
ใช้การได้ดี โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา ปฏบิติังาน

เด็กเล็ก

25 โครงการพฒันาข้าราชการครู/ เพือ่พฒันาครูและบคุลากรทาง ครูและบคุลากรโรงเรียน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา การศึกษา ใหม้ีความรู้ความ อนุบาลฯและศูนย์พฒันา ของบุคลากรที่ ศึกษาได้รับทักษะความรู้ไว้

สามารถในการจัดการเรียน เด็กเล็กฯ ผ่านเกณฑ์ ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การประเมิน การสอนเพิ่มขึ้น

26 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่เด็ก เด็กนกัเรียนโรงเรียนอนบุาล 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดี กองการศึกษา

นักเรียนในด้านการศึกษา เทศบาลเมืองเดชอุดมชั้น ในการจัด ต่อการศึกษา เด็กนักเรียน

เพื่อเปน็การแสดงความยินดี อนุบาล ๒ และเด็กนักเรียน กิจกรรม และผู้ปกครองมีความภาค

กับเด็กที่ส าเร็จการศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯชั้น ภมูิใจในการส าเร็จการศึกษา

เตรียมอนุบาล ๒ ที่ส าเร็จ
การศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
27 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย 7,000,000   7,000,000    7,000,000    7,000,000     7,000,000      ร้อยละ 100 นกัเรียนได้รับอาหารเสริม กองการศึกษา

(นม) ใหแ้ก่โรงเรียนในเขต แข็งแรง ของนักเรียนที่ (นม) ที่มคุีณค่าต่อร่างกาย 

เทศบาล ๕ แหง่ โรงเรียนใน ได้รับประทาน ท าใหม้ีพฒันาการ
สังกัดเทศบาล ๑ แหง่ และ อาหารเสริม ที่เหมาะสม
ศพด. ๒ แหง่ (นม)

28 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลฯ และ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       ร้อยละ 90 หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้ กองการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหลักสูตร ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง การประเมิน

เปน็ระบบ

29 โครงการจัดซ้ือหนังสือ เพือ่จัดซ้ือหนังสือเรียน หนังสือ นักเรียนมีหนังสือเรียน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวนหนังสือ มีหนังสือเรียนที่เพียงพอต่อ กองการศึกษา

นิทาน  ส าหรับเด็กนักเรียน ที่เพยีงพอ และฝึกใหเ้ด็ก ที่จัดซ้ือ นักเรียนและนักเรียนมนีิสัย

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการอ่าน

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองเดชอุดม



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
30 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหส้ถานที่มีบรรยากาศที่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000     การปรับปรุง โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

โรงเรียนอนบุาลฯ/ศูนย์พฒันา ร่มร่ืนสวยงามเอื้อต่อการจัด และภายนอก รอบบริเวณ และพัฒนา เด็กเล็กฯมีบรรยากาศที่ร่มร่ืน 

เด็กเล็ก การเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา เด็กมีสุขภาพจติแจม่ใสและ

เด็กเล็ก เปน็ที่พกัผ่อนหย่อนใจของเด็ก

31 โครงการจดัการเรียนการสอน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการ- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000     จ านวนรายการ นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ กองการศึกษา

(รายหวั) เรียนการสอน และการบริหาร ผู้ปกครองทางด้านการศึกษา ที่จัดการเรียน จ าเปน็ส าหรับใช้ในการเรียน

งานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลฯ การสอน การสอน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

32 โครงการจัดท าระบบระบายน้ า เพื่อใหโ้รงเรียนอนบุาลมรีะบบ ระบบระบายน้ า โรงเรียน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       ความยาวคู โรงเรียนอนบุาลมรีะบบ กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลฯ ระบายน้ าที่ดี ไม่มีปญัหาน้ าท่วมขงั อนุบาลเทศบาลฯ ระบายน้ าที่ ระบายน้ าที่ดี ไมม่ปีญัหา

ได้รับการ น้ าทว่มขัง
ก่อสร้างตาม

แบบมาตรฐาน

33 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน เด็กนกัเรียนโรงเรียนอนบุาลฯ/ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรงและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในการจัด ที่แข็งแรงและเกดิความ
สร้างความสามัคคี กิจกรรม สามัคคีในโรงเรียนฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
34 อุดหนุนโครงการป้องกัน/แก้ไข เพื่ออุดหนุนใหก้ับโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 25,000     25,000      25,000      25,000      25,000       ร้อยละ 100 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการ กองการศึกษา

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสพป.อบ.เขต ๕ ในการ เขต ๕ จ านวน ๕ แหง่ ของจ านวน ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด าเนินโครงการปอ้งกันและ ที่ได้รับ ยาเสพติดจากโรงเรียน
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน การอุดหนุน
สถานศึกษา

35 โครงการพฒันา/ปรับปรุง เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน นักเรียนอนุบาลมีทกัษะ 100,000   100,000    100,000    100,000    100,000     จ านวนรายการ มหี้องสมดุส าหรับนักเรียน กองการศึกษา

หอ้งสมุดโรงเรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ ในการค้นควา้หาความรู้ ทีป่รับปรุง และนักเรียนมีนิสัยรัก 
ด้วยตนเอง การอ่านใฝ่เรียนรู้

36 โครงการปรับปรุง พฒันา เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายใน โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมอืง 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000     การพฒันา โรงเรียนอนุบาลฯ/ กองการศึกษา

อาคารสถานที่โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา เดชอุดม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อนุบาลฯ/ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เช่น อาคาร หอ้งเรียน  เทศบาลเมืองเดชอุดม อาคารให้ มีมาตรฐานและมีความ

หอ้งน้ า ประตูหน้าต่าง ได้ตามแบบ ปลอดภัยมั่นคงด้านอาคาร

สนามฯลฯ มาตรฐาน สถานที ่เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนการสอน
37 โครงการลูกเสือน้อย เพือ่ส่งเสริมเด็กพฒันาทัง้ 4 ด้าน เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 15,000    15,000     15,000     15,000     15,000      นกัเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ (ศพด. ทม.)

และสร้างความมรีะเบยีบวินยัใน เทศบาลเมืองเดชอุดม การพฒันา ประสบการณ์จริงและ เดชอุดม
ตนเอง ร้อยละ 80 รู้จักการอยูร่่วมกนัเปน็ กองการศึกษา

หมู่คณะ

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
38 โครงการกจิกรรมพฒันา เพื่อให้นักเรียนมีกจิกรรมพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000    30,000     30,000     30,000     30,000      นกัเรียนได้รับ นกัเรียนมคุีณภาพและ (ศพด. ทม.)

ผู้เรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เทศบาลเมืองเดชอุดม การพฒันา ประสบการณ์ตามที่ได้ เดชอุดม

เทศบาลเมืองเดชอดุม ร้อยละ 80 รับการพฒันา กองการศึกษา

39 โครงการโตไปไม่โกง 1.เพือ่เป็นการปลูกฝังคุณธรรม เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 15,000    15,000     15,000     15,000     15,000      นกัเรียนได้รับ นักเรียนมีคุณธรรม (ศพด. ทม.)

จริยธรรม แกเ่ด็กนักเรียน เทศบาลเมืองเดชอุดม การพฒันา จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ เดชอุดม

2. เพือ่ให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ ร้อยละ 80 กองการศึกษา

40 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายใน โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมอืง 200,000   200,000    200,000    200,000    200,000     การพฒันา โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

เรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา เดชอุดม/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง เด็กเล็กมมีาตรฐานและมี

เทศบาลเมืองเดชอุดม เด็กเล็ก เช่น อาคาร หอ้งเรียน  เทศบาลเมืองเดชอุดม อาคารให้ ความปลอดภยัมั่นคง
(ศิริลักษณ์ วทิยาอนุสนณ์) หอ้งน้ า ประตูหน้าต่าง ได้ตามแบบ ด้านอาคารสถานที่ เอื้อต่อ

สนามฯลฯ มาตรบาน การจดัการเรียนการสอน

41 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พฒันา เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้รับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 20,000      25,000      30,000      35,000       ร้อยละ 100 นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็ก ทม.เดชอุดม งบประมาณสนบัสนนุค่าหนงัสือ ทม.เดชอุดม ของเงินทีไ่ด้รับ มีหนังสือเรียนตามวยั
เรียนและรับหนงัสือเรียนที่ การอดุหนุน

เหมาะสตามวัย

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
42 ค่าอปุกรณ์การเรียนศูนยพ์ฒันา เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนได้รับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 20,000      25,000      30,000      35,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด. ทม.)

เด็กเล็ก ทม.เดชอุดม งบประมาณสนับสนุนค่าอุปกรณ์ ทม.เดชอุดม ของเงินทีไ่ด้รับ มอีปุกรณ์การเรียนที่ เดชอุดม
การเรียนที่เหมาะสมตามวัย การอดุหนุน เหมาะสมตามวัย กองการศึกษา

43 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์ เพื่อใหน้ักเรียนทกุคนได้รับงบ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 30,000      35,000      40,000      45,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด. ทม.)
พฒันาเด็กเล็ก ทม.เดชอุดม ประมาณสนับสนุนค่าเคร่ือง ทม.เดชอุดม ของเงินทีไ่ด้รับ ทม.เดชอดุมมเีคร่ืองแบบ เดชอุดม

แบบนักเรียนที่คุณภาพตาม การอดุหนุน นกัเรียนที่คุณภาพตาม กองการศึกษา

จ านวนที่ได้รับจัดสรร
44 ค่ากิจกรรมผู้เรียนศูนย์พัฒนา เพื่อใหน้ักเรียนได้รับการัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 21,500      32,250      38,700      50,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมพีฒันาการในแต่ กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ทม.เดชอุดม ของเงินทีไ่ด้รับ ละด้านเหมาะสมตามวัย

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ การอดุหนุน

ปญัญา
45 อุดหนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือ นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น - 20,000      25,000      30,000      35,000 ร้อยละ 100 นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น กองการศึกษา

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั เรียนใหแ้กศู่นย์อบรมเด็กกอ่น เกณฑ์วัดเวียงเกษม ของเงินทีไ่ด้รับ เกณฑ์วัดเวียงเกษมมีหนังสือ

เวยีงเกษม เกณฑ์วัดเวียงเกษม การอดุหนุน เรียนตามวัย
46 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์ เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนุนค่าอปุกรณ์ นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น - 8,800        9,000        9,500        10,000 ร้อยละ 100 นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น (ศพด. ทม.)

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเวียงเกษม การเรียนให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดเวียงเกษม ของเงินทีไ่ด้รับ เกณฑ์วัดเวียงเกษมมีอุป เดชอุดม
เกณฑ์วัดเวียงเกษม การอดุหนุน กรณ์การเรียนตามวัย กองการศึกษา

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
47 อุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนัก เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าเคร่ือง นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น - 13,200      15,000      18,000      20,000       ร้อยละ 100 นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กก่อน กองการศึกษา

เรียนศูนย์อบรมเด็กก่อน แบบนักเรียนใหแ้กศู่นยอ์บรมเด็ก เกณฑ์วดัเวยีงเกษม ของเงินที่ได้ เกณฑ์วดัเวยีงเกษมมเีคร่ือง

เกณฑ์วดัเวยีงเกษม ก่อนเกณฑ์วดัเวยีงเกษม รับการอุดหนุน แบบนักเรียนที่เหมาะสมตามวัย

48 อุดหนุนค่ากิจกรรม เพือ่จา่ยเปน็เงินอดุหนนุค่ากจิกรรม นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น - 18,920      21,500      25,000      28,000       ร้อยละ 100 นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น กองการศึกษา

พฒันาผู้เรียน ศูนย์อบรม พฒันาผู้เรียนใหแ้กศู่นยอ์บรมเด็ก เกณฑ์วดัเวยีงเกษม ของเงินที่ได้ เกณฑ์วดัเวยีงเกษมมีพัฒนา

เด็กก่อนเกณฑ์วดัเวยีงเกษม ก่อนเกณฑ์วดัเวยีงเกษม รับการอุดหนุน การในแต่ละด้านทีเ่หมาะสม

49 โครงการปอ้งกันยาเสพ เพือ่สร้างภมูิคุ้มกันด้านสุขภาพ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000       ร้อยละ 100 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้าน กองการศึกษา

ติดในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ เทศบาลเมืองเดชอุดม ของนักเรียน สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

เทศบาลเมืองเดชอุดม นักเรียนและห่างไกลจากยาเสพติด ที่ร่วมกิจกรรม สมบรูณ์และหา่งไกล
จากยาเสพติด

50 โครงการศูนย์เด็กพอเพยีง เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนได้เรียนรู้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000       ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และน า กองการศึกษา

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ เทศบาลเมืองเดชอุดม ของนักเรียน แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐ

พอเพียงไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ ที่ร่วมกิจกรรม กิจพอเพยีงไปใช้ในชีวติประจ า

ตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย วันได้ตามศักยภาพเหมาะสม

51 โครงการอาเซียนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็น นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000       ร้อยละ 100 นักเรียนได้รู้ถึงความส าคัญ กองการศึกษา

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



มาและความส าคัญของกลุ่มสมาชกิ เทศบาลเมืองเดชอุดม ของนักเรียน ของกลุ่มสมาชิกประเทศอา

ประเทศอาเซียนทีเ่หมาะสมตามวยั ที่ร่วมกิจกรรม เซียนที่เหมาะสมตามวัย

แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
52 อุดหนุนค่าจัดการเรียน เพื่อจา่ยเปน็เงินอดุหนนุค่าจดัการ นักเรียนศูนยอ์บรมเด็กกอ่น 74,800     78,200      78,200      78,200      78,200       ร้อยละ 100 เพื่ออดุหนุนค่าจดัการเรียน กองการศึกษา

การสอน(รายหวั) ศูนย์ เรียนการสอนให้แก่ศูนย์อบรมเด็ก เกณฑ์วดัเวยีงเกษม ของเงินที่ได้ การสอนให้กบัศูนยอ์บรมเด็ก

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ก่อนเกณฑ์วดัเวยีงเกษม รับการอุดหนุน ก่อนเกณฑ์วดัเวยีงเกษม

วดัเวยีงเกษม

53 โครงการจัดท าโครงหลังคา เพื่อจัดท าโครงหลังคาส าหรับให้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000   300,000    - - - รูปแบบโครง นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อใช้ เด็กนักเรียนใช้ในการเขา้แถวและ เทศบาลเมืองเดชอุดม หลังคาทีไ่ด้ เทศบาลเมอืงเดชอดุม มโีครง

ส าหรับใหน้ักเรียนเข้าแถว ปฏบิติักิจกรรมหน้าเสาธง มาตรฐานตาม หลังคาใช้ส าหรับเข้าแถวและ

และท ากิจกรรมหน้าเสาธง แบบที่ก าหนด ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

54 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาปรับ เพือ่ใช้ในการปรับปรุงหอ้งสุมด ปรับปรุงห้องสมุดศูนยพ์ัฒนา  - 50,000      50,000       - - ร้อยละ ครู นักเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ปรุงห้องสมุดศูนยพ์ัฒนาเด็ก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัยและ เด็กเล็กเทศบาลเมอืงเดชอดุม 100 ของ เล็กเทศบาลเมอืงเดชอดุม

เล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้บริการแกค่รู นักเรียน และ เพื่อให้ทันสมัย น่าใช้บริการ ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไป มีห้องสมุด

บคุคลทั่วไปที่สนใจค้นควา้หา แก่ ครู นักเรียน และบุคคล ที่ทนัสมัยน่าใช้บริการ
ความรู้  และรักในการอ่าน ทั่วไปที่สนใจ

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)



55 โครงการก่อสร้างห้องน  าครูและ เพื่อก่อสร้างหอ้งน้ าครูและ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง 100,000   - - - - กอ่สร้างได้ ครูและนักเรียนมีหอ้งน้ า กองการศึกษา

นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง นกัเรียนที่ได้มาตรฐานตามแบบ เดชอุดม(ศิริลักษณ์ วทิยา ตามแบบ ที่ได้มาตรฐานตามแบบ

เดชอุดม(ศิริลักษณ์วิทยา อนุสรณ์) และถูกสุขอนามัย อนุสรณ์) มาตรฐานตาม และถูกสุขอนามัย

แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2  การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
56 โครงการจดัท าพื นสนามคอนกรีต เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีสนาม กอ่สร้างพื นสนามคอนกรีต 500,000   - - - - กอ่สร้างได้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด. ทม.)

บพุื นยางพาราศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทีไ่ด้มาตรฐาน แข็งแรง ปลอดภัย บุพื นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ ได้มสีนามที่ได้มาตรฐาน เดชอุดม

เทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม มาตรฐานตาม แข็งแรง ปลอดภยั กองการศึกษา

57 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ป้ายและร้ัวของสถานศึกษา  -  - 300,000    300,000     - ซ่อมแซม ป้ายและร้ัวของสถานศึกษา กองการศึกษา

ปา้ยและร้ัวของสถานศึกษา ปา้ยและร้ัวของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเดช ตามแบบ ในสังกดัเทศบาลเมืองเดช

สังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม สังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม อุดมมีความปลอดภัยส าหรับ มาตรฐานตาม อุดมมีความปลอดภยั
เด็กนักเรียน และมีความ ส าหรับเด็กนักเรียน

สวยงาม และมีความสวยงาม

58 อุดหนุนส าหรับพฒันาผู้ประ เพื่อเปน็การพฒันาผู้ประกอบ ครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล  -  - 50,000      50,000      50,000       ร้อยละ 100 ครูทีสั่งกัดโรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

กอบวิชาชีพครูที่สังกดัโรงเรียน วชิาชีพครูที่สังกัดโรงเรียน เทศบาลเมืองเดชอุดม ของเงินที่ได้ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (ศิริลักษณ์วทิยา อนุสรณ์) รับอดุหนนุ (ศิริลักษณ์วทิยา อนสุรณ์)

(ศิริลักษณ์วทิยา อนุสรณ์) (ศิริลักษณ์วทิยา อนุสรณ์) ได้รับการพัฒนาด้านวชิาชีพ

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



59 อุดหนุนส าหรับพฒันาผู้ เพื่อเปน็การพฒันาผู้ประกอบ ครูที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็ก  -  - 40,000      40,000      40,000       ร้อยละ 100 ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัด วชิาชีพครูที่สังกัดศูนย์พฒันา เล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม ของเงินที่ได้ เล็กเทศบาลเมืองเดชอดุม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ เด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม รับอดุหนนุ ได้รับการพัฒนาด้านวชิาชีพ

เทศบาลเมืองเดชอุดม

รวม 59  โครงการ 30,279,800 31,285,620 32,410,950 32,394,400  32,131,200   





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการจัดงานวนัปใีหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม จัดกิจกรรมวนัปใีหม่ใหก้ับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

และรักษาขนบธรรมเนียม เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการจัด ส่งเสริมอนุรักษข์นบธรรม
 ประเพณี ใหค้งอยู่สืบไป โดยการท าบญุตักบาตร กิจกรรม เนยีมประเพณี ใหค้งอยู่สืบไป

2 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อตระหนักถึงความส าคัญ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง เด็กได้เหน็ความส าคัญของ กองการศึกษา
แหง่ชาติ ของเด็กที่จะเติบโตเป็นบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัด ตนเองซ่ึงจะเติบโตเปน็คนที่มี

ที่มีคุณภาพ เปน็อนาคตที่ กิจกรรม คุณภาพมีส่วนส าคัญในการ
ส าคัญของประเทศ พฒันาประเทศในอนาคต

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษา จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ กองการศึกษา
วนัสงกรานต์ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ตักบาตร รดน้ าด าหวั ขอพร ในการจัด ส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนยีม

และส่งเสริมสถาบนั ผู้สูงอายุ กิจกรรม ประเพณีและเพิม่ความสัมพนัธ์

ครอบครัว ในครอบครัวใหดี้ยิง่ขึน้

4 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม จัดท าต้นเทยีน , แหเ่ทยีน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
แหเ่ทยีนพรรษา และอนุรักษข์นบธรรมเนียม พรรษา, เพื่อการประกวด ในการจัด อนุรักษข์นบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิน่ใหค้งอยูสื่บไป หรือจดังานประเพณีในท้องถิ่น กิจกรรม ประเพณีท้องถิน่ใหค้งอยูสื่บไป

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม จัดกิจกรรมวนัลอยกระทง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

วนัลอยกระทง และรักษาขนบธรรมเนียม ประกวดกระทง นางนพมาศ ในการจัด ส่งเสริมอนุรักษข์นบธรรม
 ประเพณีใหค้งอยู่ต่อไป และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ กิจกรรม เนียมประเพณีให้คงอยูสื่บไป

6 โครงการจัดงานพธิบีชูา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม จัดกิจกรรมงานพธิบีชูา 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ศาลปู่ตาอ าเภอเดชอุดม และรักษาขนบธรรมเนียม ศาลปู่ตาอ าเภอเดชอุดม ในการจัด ส่งเสริมอนุรักษข์นบธรรม

 ประเพณี ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ กิจกรรม เนียมประเพณีให้คงอยูสื่บไป

7 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม จัดท าซุ้ม ออกร้านจัดแสดง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
งานประจ าปี/''งานกิง่กาชาด และประชาสัมพนัธก์ิจกรรม นิทรรศการผลงานในรอบปี ในการจัด จัดกจิกรรมและส่งเสริมการ
อ าเภอเดชอุดม ของหน่วยงานและทอ้งถิ่น ที่ผ่านมา กิจกรรม จัดกิจกรรมของทอ้งถิ่น

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเปน็การส่งเสริมกิจกรรม วดัและชุมชนภายในเขต 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนคร้ัง องค์กร วดัและชุมชนในเขต กองการศึกษา
ทางศาสนา ต่าง ๆ ทางศาสนา ระหวา่ง เทศบาล ในการจัด เทศบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรม

องค์กร วดัและชุมชน กิจกรรม ทางศาสนาและเปน็การ
ส่งเสริมสถาบนัทางศาสนา

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 โครงการ  สืบสาน  ศิลปะ เพื่อเปน็การสนับสนุนส่งเสริม จัดกจิกรรมงานสืบสานศิลปะ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

วัฒนธรรม  ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และรักษาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิน่ ในการจัด ส่งเสริม อนุรักษ ์
ประเพณีทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดไป ใหค้งอยู่สืบไป

10 โครงการอุดหนุนงาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ท าการปกครองจงัหวัดอบุลฯ ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น
จังหวดัอุบลราชธานี อันดีงามของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ ในการจัดกิจกรรมงานประ งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน

สืบไป เพณีแหเ่ทยีนพรรษา ที่อุดหนุน

11 โครงการอดุหนนุงานประเพณี เพื่อเปน็การสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณใหแ้ก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา
แห่เทียนพรรษาอ าเภอเดชอุดม ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ที่ท าการปกครองอ าเภอ ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น

ประเพณีอันดีงามของ เดชอุดม ในการจัดกิจกรรม งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป แหเ่ทยีนพรรษา ที่อุดหนุน

12 โครงการอุดหนุนการจัดงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา
ปใีหม่จังหวดัอุบลราชธานี จัดงานปใีหม่ของจังหวดั ที่ท าการปกครองจงัหวัดอบุลฯ ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น

อุบลราชธานี ในการจดักจิกรรมงานกาชาด งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน
ที่อุดหนุน

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
13 โครงการอุดหนุนการจัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ สนับสนุน งป.ใหแ้ก่ที่ท าการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา

กิจกรรมงานกิ่งกาชาด จัดการกิ่งกาชาดของอ าเภอ ปกครองอ าเภอเดชอุดม ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น
อ าเภอเดชอุดม เดชอุดม ในการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน

ที่อุดหนุน

14 โครงการอุดหนุนการจัดงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เทศบาลฯ มีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
กาชาดจังหวดัอุบลราชธานี จัดงานกาชาดของจังหวดั ที่ท าการปกครองจังหวดั ของจ านวน จัดกจิกรรมและส่งเสริมการ

อุบลราชธานี อุบลราชธานี งบประมาณ จัดกิจกรรมของทอ้งถิ่น
ที่อุดหนุน

15 โครงการอดุหนนุด้านประเพณี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ที่ 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านประเพณี  วฒันธรรม ท าการปกครองจงัหวัดอุบลฯ ของจ านวน อนุรักษข์นบธรรมเนียม

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และชุมชนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ ประเพณีทอ้งถิ่นระหวา่ง
ในการจัดกิจกรรมด้าน ที่อุดหนุน หน่วยงาน
ประเพณี วฒันธรรม

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
16 โครงการอดุหนุนการอนุรักษ์ เพื่อเปน็การสนับสนุน สนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา

วฒันธรรมประเพณี ส่งเสริมขนบธรรมเนียม อปท. ที่เปน็เจ้าภาพในการจัด ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น
แหเ่ทยีนเข้าพรรษาและ ประเพณีอันดีงามของ ท าต้นเทยีนพรรษาเข้าร่วมงาน งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป แหเ่ทยีนพรรษาจังหวัดอบุลฯ ที่อุดหนุน
ตามพันธกิจของจังหวดัอุบลฯ

17 โครงการวฒันธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรม จัดต้ังสภาวฒันธรรมหมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์ ส านักปลัดฯ
สายใยชุมชน ประชาธปิไตย ผ่านเวที เพื่อเปดิโอการในการแสดง ในการจัด และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม 

ประชาคมวฒันธรรมไทย ความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท า กิจกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาพืน้ที่
สายใยชุมชนอันจะน าไปสู่ ใหม้ีความเจริญก้าวหน้า 
การพฒันาพื้นที่ใหม้ีความ สมานฉันทต์ามนโยบาย
เจริญก้าวหน้า รัฐบาล

18 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ เพื่อเปน็การปลูกฝัง ขัดเกลา จัดประกวดสวดมนต์หมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผู้เข้าประกวดมส่ีวนร่วมใน กองการศึกษา
ท านองสรภญัญะ จิตใจใหเ้ด็กและเยาวชน ท านองสรภญัญะ ในการจัด การส่งเสริมอนุรักษข์นบ

ใกล้ชิดพระพทุธศาสนา กิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีใหค้ง
เกิดความหวงแหนและรักษา ไวสื้บไป
ขนบธรรมเนียมประเพณี

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
19 โครงการอบรมจริยธรรมเด็ก เพื่อเปน็การฝึกปฏบิติัธรรม จัดกิจกรรมโครงการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผู้เขา้รับการอบรมสามารถน า กองการศึกษา

และเยาวชนในเขตเทศบาล พฒันาจิตใจและเจริญปญัญา จริยธรรมใหแ้ก่เยาวชนใน ในการจัด ความรู้ที่ได้รับไปปฏบิติัใน
ใหแ้ก่เยาวชนในเขตเทศบาล เขตเทศบาล กิจกรรม ชีวติประจ าวนัได้

20 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง เด็ก  เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
ทางสังคมในมิติวฒันธรรม ในมิติวฒันธรรม ท าให้ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนเด็กและ ในการจัด มีส่วนร่วมในการด าเนิน
เทศบาลเมืองเดชอุดม ครอบครัวอบอุ่น สังคม เยาวชน ผู้แทนหนว่ยงานด้าน กิจกรรม กจิกรรมความสัมพันธ์และ

เข้มแข็ง สังคมและวัฒนธรรมที่เกีย่วข้อง ความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
21 โครงการอบรมจริยธรรม 1.เพื่อใหม้คีวามรู้ความเข้าใจใน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง มีความรู้ความเข้าใจใน ส านักปลัด

คุณธรรมของพนักงาน หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา เทศบาล ประธานชมุชน และ ในการจัด หลักธรรมทางพุทธศาสนา
เทศบาลและประชาชนใน อย่างถูกต้อง ประชาชนในเขตเทศบาล กิจกรรม และน าไปปฏบิติัในชีวติ
เขตเทศบาล 2.สามารถน าหลักธรรมคุณธรรมไปปฏบิัติ เมืองเดชอุดม ประจ าวนัได้อย่างถูกต้อง

ในการท างานและการด าเนินชีวติประจ าวนั

22 โครงการอดุหนนุชุมชนที่เปน็ เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม ขนบธรรม เพื่ออดุหนุนงบประมาณให้กบัชมุชน 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ 100 เทศบาลเมอืงเดชอดุมมส่ีวน กองการศึกษา

เจ้าภาพในการจัดท าและส่ง เนียมประเพณี อันดีงามของ ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดท าและส่ง ของเงินที่ได้ ร่วมในการจัดส่งต้นเทยีน

ต้นเทียนพรรษาที่เป็นตัวแทน จงัหวัดอบุลราชธานใีหค้งอยู่ต่อไป ต้นเทียนโบราณที่เป็นตัวแทนของ รับการอุดหนุน โบราณ ทม.เดชอุดม เข้าร่วม

เทศบาลเมืองเดชอุดมเข้าร่วมงาน เทศบาลเขา้ร่วมงานประเพณีแห่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



ประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เทยีนพรรษาจงัหวัดอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี

แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่  3  การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
23 โครงการอุดหนุนองค์กรปกครอง เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม ขนบธรรม สนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กองการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ เนียมประเพณี อันดีงามของ อปท.ที่เปน็เจ้าภาพในการจัด ของจ านวน อนุรักษป์ระเพณีทอ้งถิ่น
จัดท าและส่งต้นเทยีนพรรษา จงัหวัดอบุลราชธานใีหค้งอยู่ต่อไป ท าและส่งต้นเทยีนเข้าร่วมงาน งบประมาณ ระหวา่งหน่วยงาน
เข้าร่วมงานประเพณีแหเ่ทยีน ประเพณีแหเ่ทียนพรรษาจงัหวดั ที่อุดหนุน

พรรษาของจงัหวดัอบุลราชธานี อบุลราชธานี

รวม 23  โครงการ 2,550,000 2,550,000 2,550,000  2,550,000 2,550,000 

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา (บาท)





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  4  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อใหม้ี อปพร.ช่วยเหลือ จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความปลอดภยัและ ส านักปลัดฯ

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ประชาชน มีความปลอดภยั จ านวน  ๑๐๐  คน ในการจัด บา้นเมืองมีความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั เพื่อฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ จัดฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ พนักงานและสมาชิก อปพร.มี ส านักปลัดฯ
และบรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน บรรเทาสาธารณภยัแกพ่นกังาน ส าเร็จของ ทกัษะในการปฏบิติัหน้าที่

และสมาชิก อปพร. และสมาชิก อปพร. การช่วยเหลือ ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
ผู้ประสบภยั

3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เพือ่เป็นการทบทวนให้ อปพร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความ ประชาชนมีความปลอดภยัและ ส านักปลัดฯ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ช่วยเหลือประชาชนมีความ เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ส าเร็จของ หมู่บา้นมีความสงบเรียบร้อย
เทศบาลและ จนท.ประจ าศูนย์ฯ ปลอดภยัมากขึ้น เทศบาลและ จนท.ประจ าศูนย์ฯ การช่วยเหลือ เพิ่มมากขึ้น

ผู้ประสบภยั

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ใน เพื่อใหม้ีความพร้อมและ จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง เช่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยัและ ส านักปลัดฯ
การปอ้งกันและบรรเทา บริการประชาชนได้อย่างมี สายยาง ถังเคมี หวัฉีด น้ ายา รายการ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไวบ้ริการ
สาธารณภยั ประสิทธภิาพ เคมี ข้อต่อ ฯลฯ ที่จัดซ้ือ ช่วยเหลือประชาชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  4  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
5 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่เผยแพร่ใหค้วามรู้เบือ้งต้น จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เบือ้งต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดฯ

เบื้องต้นในการระงับอัคคีภัย ในการระงับอัคคีภยั วาตภยั ในการระงับอัคคีภัย วาตภัยและ  ในการจัด เบื้องต้นในการระงับภยัพบิติั
วาตภยั และอุทกภยัในชุมชน และอุทกภยัอย่างถูกวธิี อุทกภยัแก่ชุมชน กิจกรรม ต่างๆ อย่างถูกวธิี

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่เผยแพร่ใหค้วามรู้เกี่ยวกับ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
เกี่ยวกับอัคคีภยัส าหรับผู้ การระงับอคัคีภยัเบื้องต้นอย่าง การระงับอัคคีภยัเบื้องต้นแก่ ในการจัด เบื้องต้นในการระงับอัคคีภยั
ประกอบการ ถูกวธิสี าหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ กิจกรรม อย่างถูกวธิี

7 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพือ่เผยแพร่ใหค้วามรู้เบือ้งต้น จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เบือ้งต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดฯ
สาธารณภยัแก่เยาวชน ในการระงับสาธารณภยัต่างๆ ในการระงับสาธารณภัยต่างๆ ในการจัด เบือ้งต้นในการระงับสาธารณภัย  

อย่างถูกวธิแีก่เยาวชน อย่างถูกวธิแีก่เยาวชน กิจกรรม ต่างๆ อย่างถูกวธิี

8 โครงการอบรมพนักงานปอ้งกนัฯ เพื่อใหค้วามรู้แก่พนักงาน จัดฝึกอบรมพนกังานปอ้งกนัฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ พนักงานปอ้งกันฯสามารถช่วย ส านักปลัดฯ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ปอ้งกันฯ ในการช่วยเหลือผู้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ส าเร็จของ ผู้ประสบภยัอาคารสูงได้อย่าง
อาคารสูง ประภยัอาคารสูงอย่างถูกวธิี อาคารสูง การช่วยเหลือ ถูกต้องตามหลักวธิชีาการ

ผู้ประสบภยั และความปลอดภยั

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่  4  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
9 โครงการจุดตรวจจุดสกัดช่วง เพือ่เป็นการบริการแกป่ระชาชน จัดต้ังจุดตรวจจุดสกัดช่วง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัดฯ

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ในช่วงวนัหยุดเทศกาลปใีหม่ เทศกาลปใีหม่และสงกรานต์ ส าเร็จของ และเพิม่ความระมัดระวังในการ
และสงกรานต์ การป้องกัน ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล

และลด
อุบติัเหตุ

10 โครงการขบัขีป่ลอดภัยสร้าง เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการ จัดอบรมโครงการขับขีป่ลอดภัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัดฯ
วนิัยจราจร ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา สร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน ส าเร็จของ และเพิม่ความระมัดระวังในการ

ในพื้นที่เทศบาลเมืองเดชอดุม การให้ความรู้ ใช้รถใช้ถนน

11 โครงการปรับปรุงหอ้งพกัเวร เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม ปรับปรุงห้องพักของพนักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การปรับปรุง พนักงานดับเพลิงมีห้องพักที่น่า ส านักปลัดฯ
พนักงานดับเพลิงและหอ้งวิทยุ ในการปฏบิติัหน้าที่ ดับเพลิงและหอ้งวิทยุใหน้า่อยู่ ซ่อมแซม อยู่ พร้อมในการปฏบิติัหน้าที่

และมีความพร้อม ทีไ่ด้มาตรฐาน

รวม 11  โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา





แบบ ผ. ๐2/1

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว
แนวทางที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่เป็นการพัฒนาด้านโครง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ๗,๗๔๐,๐๐๐ ๗,๕๔๔,๐๐๐  -  -  - 1.ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางพร้อมเกาะกลางถนน สร้างพืน้ฐานในการปรับปรุง ลาดยางพร้อมเกาะกลางถนน ผิวจราจรแอส ความสะดวกใน ทม.เดชอุดม

ถนนเดชอุดม - นาห่อม ผิวจราจรให้ดีขึน้ ถนนเดชอุดม - นาห่อม ฟัลท์ติกคอนกรีต การสัญจรไปมา

(ช่วงจากแยกไปรษณีย ์- ประชาชนได้รับความสะดวก (ช่วงจากแยกไปรษณีย ์- กวา้ง 5.00กม. มีความปลอดภยั

สุดแนวเขตเทศบาล ในการสัญจรไปมาและ สุดแนวเขตเทศบาล ระยะทาง. ในชีวติและ
มีความปลอดภัยในการ ระยะที่1 ระยะทาง0+000 กม. 1+480 กม. ทรัพยสิ์น

เดินทาง ถึง  0+680 กม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

ระยะที่2 ระยะทาง0+680 กม.ถึง กวา่4.500ตร.ม.

1+030  กม. 2.ครัวเรือนทีใ่ช้

ระยะที3่ ระยะทาง1+030 กม. ถึง เส้นทางสัญจร

1+480  กม. ไป - มาสะดวก
จุดเร่ิมต้นโครงการ พิกัด 14 º 54' 14.6"   N   105º  04'  14.9"  .E ร้อยละ 60

จุดส้ินสุดโครงการ พิกัด  14 º 53' 36.3"   N   105º  03'  44.5"  .E

วตัถุประสงค์

                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาและขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ
งบประมาณและทีม่า (บาท)

ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวดัอุบลราชธานี



แบบ ผ. ๐2/1

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว
แนวทางที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
๒ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่เป็นการพัฒนาด้านโครง โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ถนน ๑,๙๖๐,๐๐๐ ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนประชาศิริ (ช่วงจากซอย สร้างพื้นฐานในการปรับปรุงให้ ประชาศิริ (ช่วงจากซอยประชา และขนาดที่ ความสะดวกใน ทม.เดชอุดม

ประชาศิริ 3 - STA 0+630) สภาพถนนดีขึ้น และประชาชน ศิริ 3 - STA 0+630) เชือ่มระ ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมา

หมูท่ี่ 2  ชุมชนบ้านตลาด สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก หวา่งชุมชนบ้านตลาด หมู ่2 และ ตามแบบ มีความปลอดภยั

ต าบลเมอืงเดช อ าเภอเดชอดุม ชุมชนดอนเสาโฮง หมู่ที่ 14  ขนาด ทีก่ าหนด ในชีวติและ

จงัหวัดอบุลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 630 เมตร ทรัพยสิ์น

หนา0.15 เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย

กวา่ 3,800 ตารางเมตร(รวมเท

ถนนคสล. ทางแยก) พร้อมงานไหล่

ทางลูกรังหนา 0.10 เมตร รวมพื้น

ที่ไม่น้อยกว่า 622.00 ตารางเมตร

ระยะที่ 1 ระยะทางยาว  630 เมตร (sta 0+ 630) จดุเร่ิมต้นโครงการ พิกดั 14º906389" N   105º 065531"E
จดุส้ินสุดโครงการ พิกดั 14º 908621"N   105º 060611"E  

                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส าหรับประสานโครงการพัฒนากับองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า (บาท)

ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวดัอุบลราชธานี



แบบ ผ. ๐2/1

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว
แนวทางที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
๓ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน เพือ่เป็นการพัฒนาด้านโครง โดยงานกอ่สร้างเสริมผิวถนน  - ๓,๙๕๕,๗๐๐  -  -  - ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ด้วยการโอเวอร์เลยแ์อสฟัลท์ สร้างพื้นฐานในการปรับปรุงให้ ด้วยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติก และขนาดที่ ความสะดวกใน ทม.เดชอุดม

ติกคอนกรีตถนนประชาศิริ สภาพถนนดีขึ้น และประชาชน คอนกรีต (ปูบน tack coat) ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมา

ตลอดสาย(ช่วงจากทางหลวง สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก ถนนประชาศิริ (ช่วงจากทางหลวง ตามแบบ มีความปลอดภยั

หมายเลข 24 - สามแยกไปรษณีย)์ หมายเลข 24 - สามแยกไปรษณีย)์ ทีก่ าหนด ในชีวติและ

(เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 บ้านตลาด  กว้าง 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ทรัพยสิ์น

และหมู่ 14 บา้นดอนเสาโฮง ยาว 1,880 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
ต าลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม น้อยกว่า 11,280 ตารางเมตร
จังหวดัอุบลราชธานี) งานตีเส้นจราจร จ านวน 423.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ก าหนด

จดุเร่ิมต้นโครงการ N 14.909969   E  105 .054464   
จดุส้ินสุดโครงการ N 14.904386   E  105 .070650  

                                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส าหรับประสานโครงการพัฒนากับองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า (บาท)

ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวดัอุบลราชธานี



แบบ ผ. ๐2/1

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว
แนวทางที ่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

เป้าหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ
๔ โครงการกอ่สร้างผิวจราจร. เพือ่เป็นการพฒันาด้านโครง โดยงานกอ่สร้างเสริมผิวถนน ๘๕๗,๐๐๐ ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ด้วยการโอเวอร์เลยแ์อสฟัลท์ สร้างพื้นฐานในการก่อสร้างท่อ ด้วยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติก และขนาดที่ ความสะดวกใน ทม.เดชอุดม

ติกคอนกรีต ถนนเวตวัน เหล่ียม ขา้มล าหว้ยตลาดให ้ คอนกรีต (ปูบน tack coat) ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมา

(ช่วงจากถนนสรเดช - สุดเขต สัญจรไปมาได้ความสะดวก ถนนเวตวัน(ช่วงจากถนนสรเดช ตามแบบ มีความปลอดภยั

เทศบาล) (เชื่อมระหว่างบ้าน  - สุดเชตเทศบาล) ทีก่ าหนด ในชีวติและ

ปา่กอ่หมู่ที่ 8 กบั บา้นโคกเถื่อน หนา 0.04 เมตร  กว้าง 7.00 เมตร ทรัพยสิ์น

ช้าง หมูท่ี ่30  ต าบลเมืองเดช ยาว 415.00 เมตร หรือมีพืน้ที่

อ าเภอเดชอุดม   จังหวดัอุบล ไม่น้อยกวา่ 2,846.00 ตารางเมตร

ราชธานี) จดุพิกดัเร่ิมต้น  N 14.905847, E105.081607
จดุพิกดัส้ินสุด  N 14.909355, E 105.082722

                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส าหรับประสานโครงการพัฒนากับองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า (บาท)

ของเทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวดัอุบลราชธานี





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว
แผนงานที่  2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน จัดอบรมและทศันศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจ ส านักปลัดฯ
ภาพของคณะกรรมการชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท นอกสถานทีข่องคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วม การมีส่วนร่วมในการพฒันา

ในการร่วมพฒันาเทศบาล ชุมชน,ทีป่รึกษา,ผู้ทรงคุณวฒิุ กิจกรรม กิจกรรมของเทศบาล
ดียิ่งขึ้น ๓๑  ชุมชน

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อออกพื้นที่ใหบ้ริการแก่ ออกพื้นที่ใหบ้ริการแก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ
พบประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนชุมชนในเขต ในการจัด สบาย มีความสัมพนัธท์ี่ดี

สานความสัมพนัธร์ะหวา่ง เทศบาล ๓๑ ชุมชน กิจกรรม ต่อกันระหวา่งเทศบาล
เทศบาลกับชุมชน กับชุมชน

3 โครงการสร้างศูนย์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีศูนย์ สร้างศูนย์ประสานงานชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนศุนย์ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ
ประสานงานชุมชน ติดต่อประสานงานของชุมชน ที่จัดต้ัง ในการติดต่อประสานงาน

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อใหก้ารจัดเก็บข้อมูลเปน็ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนจะได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
ไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในเขตเทศบาลทกุชุมชน ผู้เข้าร่วม ข้อมูล จปฐ.อย่างถูกต้อง
เกิดประสิทธภิาพ ประสิทธผิล กิจกรรม

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว
แผนงานที่  2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการประชาคมรับฟงั เพื่อจัดเวทรัีบฟงัความคิดเหน็ คณะกรรมการชุมชน ผู้แทน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดฯ
ความคิดเหน็ของประชาชน ของประชาชน ตามแผนงาน ประชาคมเมือง และตัวแทน ผู้เข้าร่วม พจิารณาแผนงานโครงการ

โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล กลุ่มอาชีพต่าง กิจกรรม พฒันาทอ้งถิ่นของตนเอง

6 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการใช้แผนชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ชุมชนมีกรอบในการก าหนด ส านักปลัดฯ
ในการด าเนินงานของเทศบาลฯ เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน ของประชาชน ทศิทางการพฒันาทอ้งถิ่น
อย่างมีประสิทธภิาพ ชุมชน ที่มส่ีวนร่วม อย่างเปน็ระบบ

ในการ
จดัท าแผน

7 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือ เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือชาวบา้น จัดอบรมฝึกทบทวนลูกเสือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ลูกเสือชาวบา้นได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
ชาวบา้น มีความพร้อมและส่งเสริมความ ชาวบา้น ส่งเสริมกิจกรรม ในการจัด สามารถน ามาพฒันาทอ้งถิ่น

สามัคคีในหมู่คณะ นันทนาการ กิจกรรม ได้

8 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหก้ารจัดการเงินทนุชุมชน กองทุนหมูบ่้าน,กลุ่มออมทรัพย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯมีความรู้ ส านักปลัดฯ
การบริหารจัดการชุมชน เปน็ระบบมีความเปน็เอกภาพ กองทนุ กข.คจ. ทกุหมู่บา้น เข้าร่วม ความเข้าใจและมีความ

สามารถแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 80 สามารถบริหารจัดการ
และพฒันาสังคมกับชุมชนอย่าง เงินทนุชุมชนได้อย่างมี
แทจ้ริง ประสิทธภิาพ

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว
แผนงานที่  2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

9 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อพฒันาศักยภาพคณะ ส่งเสริมและพฒันาศูนย์การ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ ส านักปลัดฯ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กรรมการในการบริหารจัดการ การเรียนรู้ชุมชน ๑ แหง่ มคีวามพงึ สามารถเปน็แหล่งเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเพื่อ พอใจ ที่ประชาชนสามารถมา
ปรับปรุงและพฒันาศูนย์เรียนรู้ ร้อยละ 80 ค้นควา้หาความรู้
ชุมชน

10 โครงการตลาดนัดคนเดิน เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์โครงการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน กลุ่มอาชีพ กลุ่มค้าขายได้รับ ส านักปลัดฯ
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม จัดใหม้ีตลาดนัดคนเดิน ผู้เข้าร่วม การส่งเสริมและกระจาย
ค้าขายในการน าเสนอสินค้า กิจกรรม สินค้าสู่ตลาด
ผลิตภณัฑ์

11 โครงการอบรมพฒันาสตรี เพื่อใหอ้งค์กรสตรีมีความ คณะกรรมการพฒันาสตรีระดับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพฒันาสตรี ส านักปลัดฯ
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง สามารถในการบริหารจัดการ ชุมชน/อ าเภอ เข้าร่วม สามารถบริหารจัดการ
ของครอบครัว และเปน็แกนหลักในการ ร้อยละ 80 องค์กรสตรีได้และด าเนินการ

ขบัเคล่ือนกจิกรรมในชุมชนและ อย่างเปน็รูปธรรม

ครอบครัว

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว
แผนงานที่  2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

12 โครงการสนับสนุนทนุ/วสัดุ เพื่อใหค้รัวเรือนยากจนได้มีทนุ สนับสนุนทนุ/วัสดุอุปกรณ์ใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ครัวเรือนยากจนเปา้หมายมี ส านักปลัดฯ
อปุกรณ์ในการประกอบอาชีพ วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบ การประกอบอาชีพแก่ ของครัวเรือน รายได้เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์
ครัวเรือนยากจน อาชีพและมีรายได้พน้เกณฑ์ ครัวเรือนยากจน ที่ยากจน รายได้ตามข้อมูล จปฐ.

จปฐ.

13 โครงการอุดหนุนการด าเนิน เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหก้ลุ่ม อุดหนุนงบประมาณใหก้ลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัดฯ
การกลุ่มอาชีพ อาชีพใหป้ระชาชนผู้มรีายได้นอ้ย อาชีพใหป้ระชาชนผู้มี ของเงิน ประกอบอาชีพ สามารถ

มีความรู้ในการประกอบอาชีพ รายได้น้อยมีความรู้ในการ ที่ได้รับ สร้างรายได้ใหก้ับครอบครัว
เช่น การท าอาหาร ประกอบอาชีพ การอุดหนุน

การทอผ้า ฯลฯ

14 โครงการบ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข เพื่อใหก้ารจัดเก็บข้อมูลบญัชี จัดเก็บข้อมูลบญัชีครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย การจัดเก็บข้อมูลบญัชี ส านักปลัดฯ
แบบ ABC ครัวเรือนเปน็ไปอย่างถูกต้อง ในเขตเทศบาลทกุชุมชน เข้าร่วม ครัวเรือนเปน็ไปอย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว เกิดประสิทธภิาพ ร้อยละ 80 รวดเร็ว เกิดประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิล ประสิทธผิล

15 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา เพื่อเปน็การส่งเสริมสนับสนุน จัดอบรมใหค้วามรู้และสนับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ชุมชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัดฯ
ครอบครัวในชุมชน สถาบนัครอบครัวในชุมชน สนุนงบประมาณในการจัดต้ัง ในการจัด สถาบนัครอบครัวมี

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน กิจกรรม ความเข้มแข็ง

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว
แผนงานที่  2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยว เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

16 โครงการพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดวทิยากรอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดฯ

ในชุมชน มีงานท าและมีรายได้เสริม ความรู้ในเร่ืองการจักสาน ในการจัด มทีักษะในการประกอบอาชีพ

ในครอบครัว ไม้ไผ่เพื่อแปรรูปผลิตภณัฑ์ กิจกรรม สามารถสร้างรายได้ใหก้ับ

ครอบครัว

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชนได้รับความ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง กลุ่มอาชีพมคีวามรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน รู้ความเข้าใจในการพฒันาคุณภาพ ชุมชนทกุชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัด ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

การผลิตสินค้า OTOP ผลิตภณัฑ์เพื่อผ่านการรับรอง เพื่อใหผ่้านการรับรอง กิจกรรม เพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.)และ

และการขยายช่องทางการตลาด (มผช.) การขยายช่องทางการตลาด

18 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีแหล่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เพิ่มจ านวนนักทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ

การท่องเที่ยวอ าเภอเดชอดุม และอ านวยความสะดวกในการ ท่องเทีย่วแห่งใหม่พร้อมทัง้การ ในการจัด ใหเ้ดินทางเข้ามาภายใน

บริการด้านการทอ่งเที่ยว ประชาสัมพนัธ์และการบริการ กิจกรรม เขตเทศบาล สร้างรายได้

ด้านทอ่งเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ใหแ้ก่ชุมชน

รวม 18  โครงการ 1,090,000 1,090,000   1,090,000  1,090,000  1,090,000   

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการค้า  การลงทนุและทอ่งเที่ยว

                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
แผนงานที่  1  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม  -เพื่อส่งเสริมภาวะส่ิงแวดล้อม รณรงค์การปลูกต้นไม้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง บ้านเมืองร่มร่ืนสวยงาม กองช่าง

พระเกียรติ ภายในเขตเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น สถานที่สาธารณะ  จ านวน ที่จัด น่าอยู่และมีสภาวะแวดล้อม
 -เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ปีละ  1,000  ต้น กิจกรรม ที่ดี
อุปนิสัยของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้เป็นผู้มีนิสัยใน
การปลูกต้นไม้

2 โครงการจัดต้ังศูนย์สมุนไพร  - จัดต้ังศูนย์สมุนไพรสาธิตเพื่อ  -ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์ฯ ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

สาธิต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนชุมชน ที่จัดต้ัง ได้รับความรู้เร่ืองการส่งเสริม

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (ศนูย์สมนุไพรสาธิต) สุขภาพ, การรักษาพยาบาล

แก่ชุมชน ด้วยสมุนไพร

3 โครงการเยาวชนปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและ จัดการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมีความรู้และ กองการศึกษา
เพื่อในหลวง เยาวชนหวงแหนธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตส านึกแก่เด็กและ ที่จัด ตระหนักถึงส าคัญในการ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน เยาวชน กิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการส่งเสริมการเรียน 1. เพื่อน าแนวทางตามหลัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจใน กองการศึกษา
รู้เศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เปน็ เทศบาล ประธานชุมชน และ ที่จัด หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

รากฐานในการด ารงชีวิตในสังคม ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงเดชอดุม กิจกรรม และน าไปปฏบิติัในชีวิต

5 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 1.เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ตามหลัก เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ัง นกัเรียนสามารถเรียนรู้ (ศพด. ทม.)
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บั เทศบาลเมืองเดชอุดม ในการจัด ตามหลักปรัชญาของ เดชอุดม
นกัเรียน ครู/บคุลากรทางการศึกษา กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงตามวัย กองการศึกษา

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
แผนงานที่  1  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 ศูนย์แสดงและจ าหน่าย เพื่อให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การกอ่สร้าง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัดฯ

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ค้าขายในการน าเสนอสินค้า ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ตามแบบที่ จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง ได้มาตรฐาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มค้าขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการส่งเสริมและ

กระจายสินค้าสู่ตลาด
7 โครงการส่งเสริมการผลิตและ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและ จัดวิทยากรให้การอบรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ ส านักปลัดฯ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิต การพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ที่จัด และสามารถสร้างรายได้
ทางการเกษตร กิจกรรม ให้กับครอบครัว

8 โครงการผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชผัก ส่งเสริมให้มีการปลูกผักกินเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย ส านักปลัดฯ
สวนครัว โดยไม่พึ่งสารเคมี และรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมี ที่จัด และสามารถสร้างรายได้ให้แก่

กิจกรรม ครอบครัว
9 โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่ สามารถพฒันาระบบการผลิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย ส านักปลัดฯ

เพื่อชีวิตพอเพียง พึ่งพาตนเองสู่แนวทางเกษตร ที่พึงพาตนเองสู่แนวทางเกษตร ที่จัด และสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ผสมผสานที่มีความหลากหลาย ผสมผสานที่มีความหลากหลาย กิจกรรม ครอบครัว

ของพืชและสัตย์ ของพืชและสัตย์

10 โครงการยุวเกษตรรักษ์วิถี เพื่อให้ยุวเกษตรมีความรู้และ นักเรียน/นักศึกษา/เกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ส านักปลัดฯ

พอเพียง ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ที่จัด ในการด ารงชีวิตตาม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา กิจกรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร

แผนงานที่  1  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

11 โครงการปลูกพืชไร้ดิน เพื่อเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ ส านักปลัดฯ

สารปลูกพืชไร้ดินและเพิ่มทักษะ สารปลูกพืชไร้ดินและมี ที่จัด สารปลูกพืชไร้ดินและมปีระสบการณ์

ในการประกอบอาชีพในอนาคต ประสบการณ์ทางการเกษตร กิจกรรม ทางการเกษตรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการปลูกพืชผักสวนครัว/พืชไร่

12 โครงการคลินิกเกษตร เพือ่พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจดัการไร่ เกษตรกรมีความรู้และทักษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เกษตรกรมีความรู้และทักษะ ส านักปลัดฯ

นาทัง้ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาทีดิ่นฯลฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ที่จัด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม บริหารจัดการไร่นา ทั้งด้านพืช กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว ์ประมง พัฒนาทีดิ่นฯลฯ 

13 โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวในชมุชนชว่ยลด ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า เพิ่มพื้นที่สี กองสาธาฯ

ปัญหาโลกร้อน บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ที่จัด เขยีว ลดภาวะโลกร้อน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างปลูกจติส านึกใน และสถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล กิจกรรม ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่

การรู้จกัอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมรั้กษา เมืองเดชอุดม ต้ังอยูท่ี ่ม.14 ต.กลาง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกปา่ เกิดความสามัคคี

ส่ิงแวดล้อมและชว่ยกนัดูแลรักษาป่าไม้ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รักและห่วงแหนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

14 โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ก าจดัขยะเดิมของเทศบาล จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ณ บริเวณที่สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศูนย์ฯ เทศบาลมีศูนยก์ารเรียนรู้ใหชุ้มชนได้ กองสาธาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร เมอืงเดชอดุมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของ ภายในเขตเทศบาล เชน่ หนองมนัปา ที่จัดต้ัง มาศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร

แบบผสมผสาน ชมุชนด้านการเกษตรอนิทรียเ์กษตรทฤษฎี ล าห้วยตลาด ดอนปู่ตา ห้าแยกชมุชน อนิทรีย์เกษตรทฤษฎใีหม่ พลังงานทดแทน

ใหม ่พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์ บ้านแสนตอฯและสถานที่ก าจดัขยะของ และการปศุสัตว ์ตามแนวทางปรัชญา

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาลเมอืงเดชอดุม ต้ังอยูท่ี ่ม.14 ต.กลาง เศรษฐกิจพอเพียง

อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม



รวม 14  โครงการ 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 





แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมพหุภาคี
ในการพัฒนาชุมชนอยา่ง
ยัง่ยนืภายใต้แผนปฏิบัติ
การ 21 ระดับท้องถิน่

1.เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาศักยภาพ
ของพหุภาคีในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง
2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จดัท าแผนปฏิบัติการ 21 
ระดับท้องถิน่ในการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื

พหุภาคีมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัท า
แผนพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

1.พหุภาคีมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน
2.ทุกภาคส่วนให้ความ
ร่วมมือในการจดัท า
แผนปฏิบัติการ 21 
ระดับท้องถิน่ในการ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่
อยา่งยัง่ยนื

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เครือขา่ยการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมือง
เดชอุดม

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เครือขา่ยการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองเดช
อุดม

ส่งเสริมเครือขา่ยการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม
เทศบาลเมืองเดชอุดม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

เครือขา่ยการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมเทศบาล
เมืองเดชอุดมได้รับการ
สนับสนุน

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาศูนยส์าธิต
การจดัการขยะเหลือศูนย์

1.เพื่อจดัต้ังศูนยส์าธิตการ
จดัการขยะเหลือศูนยเ์พื่อ
เป็นศูนยถ์า่ยทอด เรียนรู้ 
เกีย่วกบัวิธีการคัดแยกขยะ
อยา่งถกูต้อง รวมทั้งการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่
2.เพื่อเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเกดิความตระหนัก
ในการคัดแยกขยะและน า
กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณ
ขยะกอ่นน าไปก าจดัและลด
ภาวะโลกร้อน

จดัต้ังศูนยส์าธิตการ
จดัการขยะเหลือศูนย์
เพื่อเป็นศูนยถ์า่ยทอด 
เรียนรู้ เกีย่วกบัวิธีการ
คัดแยกขยะอยา่งถกูต้อง
 รวมทั้งการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

1. มีศูนยส์าธิตการ
จดัการขยะเหลือศูนย ์
2. ชุมชนมีการคัดแยก
ขยะได้อยา่งถกูต้องลด
ปริมาณขยะที่ต้อง
ก าจดัให้น้อยลง

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานผลิตพลังงาน
จากขยะชุมชน (Biogas)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานผลิตพลังงานจาก
ขยะชุมชนและลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
กา๊ซชีวภาพจากขยะ
อินทรียใ์ห้มีดีขึน้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ในการจดั
กจิกรรม

ระบบผลิตพลังงาน
จากขยะชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจาก
ขยะอินทรีย์

เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรียแ์ละลดปริมาณขยะ
อินทรีย์

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ลดปริมาณขยะ

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
ในการจดั
กจิกรรม

ประชาชนสามารผลิต
ปุ๋ยหมักใช้เองและลด
การใช้ปุ๋ยเคมี

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการพัฒนาระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ชุมชนร่วมวางแผน
และจดัการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วม

ชุมชน 31 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วม
ในการท าความสะอาด
บ้านเมือง

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการพัฒนาระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยการสนับสนุนของ
กองทุนส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ชุมชนร่วมวางแผน
และจดัการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วม

ชุมชน 31 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วม
ในการท าความสะอาด
บ้านเมือง

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

8 โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของส านักงาน สถานบริการ
และชุมชนให้มีความสะอาด
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมให้
เมืองน่าอยู่

ท าให้ส่ิงแวดล้อม
สวยงาม น่าอยูเ่ป็น
ระเบียบเรียบร้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
รณรงค์ให้
ความรู้

สภาพภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลมีสภาพ
ส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม 
น่าอยู ่และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน

เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ใช้ประโยชน์จากขยะ

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะและใช้
ประโยชน์จากขยะ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการคัด
แยกขยะ

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะได้และลด
ปริมาณขยะ

กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เร่ืองการจดัการน้ าเสีย
และถงัดักไขมันแก่
ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหาร

เพื่อป้องกนัน้ าเน่าเสียจากน้ า
เสียและไขมันที่ถกูระบายลง
แหล่งน้ าสาธารณะ

จดัอบรมผู้ประกอบการ
อาหารให้มีความรู้
เกีย่วกบัการจดัการน้ า
เสีย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
รณรงค์ให้
ความรู้

สถานที่จ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลมีการ
ติดต้ังบ่อดักไขมันและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดัการน้ า
เสีย

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

11 โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหารแกผู้่สัมผัสอาหาร

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้
เกีย่วกบัการสุขาภิบาล
อาหารและผู้บริโภคได้
บริโภคอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย

จดัอบรมผู้ประกอบการ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร
ให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการสุขาภิบาล
อาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คร้ังที่จดั
กจิกรรม

ผู้ประกอบการสถานที่
จ าหน่ายอาหารมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการสุขาภิบาล
อาหาร

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานตลาดสดน่าซ้ือ

เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย
จากสารปนเปื้อนต่างๆ

จดัอบรมผู้ประกอบการ
และศึกษาดูงานตลาด
สดน่าซ้ือ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

1.ท าให้ผู้ประกอบการ
ค้าในตลาดเกดิ
ทัศนคติที่ดีในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ตลาด
2.ส่งเสริมความรู้ ความ
เขา้ใจในการพัฒนา

กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน

เพื่อคัดแยกขยะและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
 สร้างรายได้เสริม ให้กบัชุนชน

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะและใช้
ประโยชน์จากขยะ 
สร้างรายได้เสริมให้กบั
ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการคัด
แยกขยะ

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะได้และลด
ปริมาณขยะสร้าง
รายได้ให้กบัชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

14 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ
อนุรักษ์ล าน้ าโดม

เพื่อศึกษาแนวทางความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และ
แกไ้ขปัญหาน้ าเสียที่จะลงสู่
ล าน้ าโดม

ศึกษาความเหมาะสม
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
เทศบาลเมืองเดชอุดม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความส าเร็จ

ใน
การศึกษา

ความ
เหมาะสม

ได้ขอ้มูลและได้ทราบ
ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการด าเนินงานใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการประกวดชุมชน
สะอาดเทศบาลเมืองเดช
อุดม

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ลดจ านวนการทิ้งขยะ
2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ
3.ชุมชนสะอาดเป็น
ระเบียบเรียร้อย

ชุมชนในเขตเทศบาล 
31 ชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 80

ประชาชนสามรถคัด
แยกขยะ และลด
ปริมาณขยะในชุมชน  
ชุมชนมีความสะอาด
เรียบร้อย น่าอยูอ่าศัย

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
16 โครงการรณรงค์คัดแยก

ขยะกอ่นทิ้ง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเดชอุดมคัด
แยกขยะกอ่นทิ้ง เพื่อช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
น าไปก าจดั

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเดชอุดม 
31 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
และทุก
ภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ 70

ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถแยก
ขยะได้ และช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

รวม  16 โครงการ 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)





แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
1 โครงการเดชอุดมเมืองน่าอยู่ -เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วม ชุมชน 31 ชุมชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกนั กองสาธาฯ

กนัดูแลชุมชนให้น่าอยู ่ส่งเสริม เทศบาล ส าเร็จของ ดูแลชุมชนให้น่าอยู่
อาชีพในชุมชน ควบคู่กบัการ การมีส่วนร่วม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ของทกุภาคส่วน

2 โครงการอุบลเมืองสะอาด เพือ่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน หน่วยราชการ ห้างร้าน และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ ทุกภาคส่วนร่วมกนัท า กองสาธาฯ
ราชธานีอิสาน ท าความสะอาดบ้านเมือง ประชาชนในเขตเทศบาล ส าเร็จในการ ความสะอาดบ้านเมือง

รณรงค์

3 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การ -เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้การพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธาฯ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมเศรษฐกจิ ของชุมชนเกีย่วกบัการจดัการ ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกจิ สังคม ส าเร็จในการ จากการศึกษาหาความรู้
สังคมท้องถิน่ (พิพิธภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกจิ ท้องถิน่ จ านวน 1 ศูนย์ จัดต้ังศูนย์ ในศูนยก์ารเรียนรู้
เมืองเดชอุดม) สังคมท้องถิน่

4 โครงการสร้างสวนสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและ กอ่สร้างสวนสุขภาพจ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหง่ ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง
ออกก าลังกาย 1 แห่ง ที่ก่อสร้าง ออกก าลังกาย

5 โครงการกอ่สร้างป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กอ่สร้างป้ายเหล็กประชาสัมพนัธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปา้ย ประชาชนในเขตเทศบาลได้ กองช่าง
ประชาสัมพันธ์ภายในเขต เร่ืองต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับ พร้อมป้ายไฟดิจติอล ที่จัดท า รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทนัต่อ ส านักปลัด
เทศบาลเมืองเดชอุดม ทราบขา่วสารอยา่งทั่วถงึ จ านวน 10 จดุ ในเขตเทศบาล เหตุการณ์

                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
6 โครงการจดัท าป้ายชื่อถนน เพื่อเป็นป้ายบอกชื่อถนน, ติดต้ังป้ายชื่อในเส้นทางสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนปา้ย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาล ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาล หลักและเส้นทางสายรอง ที่จัดท า และง่ายในการบริหารจดัการ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั จ านวน  100  ป้าย
และมีความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

7 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู เพื่อเป็นซุ้มประตูเมืองต้อน กอ่สร้างซุ้มประตูเมือง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนซุ้ม มปีระตูเมอืงต้อนรับเขา้สู่เขต กองช่าง
4  มุมเมือง รับเขา้สู่เขตเทศบาลและ จ านวน  4  จดุ ที่ก่อสร้าง เทศบาลอยา่งสวยงาม

การจดัภูมิทัศน์ให้สวยงาม

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สถานที่ร่มร่ืน สะอาด ถมดินอัดแน่น เทพื้นคอนกรีต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปรับปรุง เป็นสถานที่สักการะบูชาของ กองช่าง
บริเวณศาลเจา้ปู่บ้านตลาด สวยงามเหมาะในการสักการะ เต็มพื้นที่ 80 ตร.ม. พร้อม ต่อเติมที่ได้ ชมุชน และมคีวามเป็นระเบียบ

บูชาตามวัฒนธรรมประเพณี กระถางดอกไม้ มาตรฐาน สะอาด สวยงาม 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่ยดึเหนี่ยวจติใจ กอ่สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 การปรับปรุง ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง
ล าโดมใหญ่และดอนปู่ตา ของประชาชน,จดัเป็นสถานที่ บริเวณศาลดอนปู่ตา กอ่สร้าง ต่อเติมที่ได้ ออกก าลังกาย  เปน็สถานที่

สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยว สะพานขงึและกอ่สร้าง มาตรฐาน ท่องเที่ยวของอ าเภอเดชอดุม

และสถานที่ออกก าลังกาย ป้องกนัแนวตล่ิงล าโดมใหญ่

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กอ่สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การปรับปรุง ภมูทิัศนบ์ริเวณสามแยก กองช่าง

บริเวณสามแยกไปรษณีย์ สามแยกไปรษรียใ์ห้เกดิความ โดยสร้างร้ัวธรรมชาติรอบด้าน ต่อเติมที่ได้ ไปรษณียเ์กดิความสวยงาม 

สวยงามเปน็จุดต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมไฟประดับตกแต่ง มาตรฐาน เป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือน
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สถานที่ร่มร่ืน สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การปรับปรุง ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

ห้าแยกบ้านแสนตอ สวยงาม เป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือน ห้าแยกบ้านแสนตอ ต่อเติมที่ได้ และออกก าลังกาย
มาตรฐาน

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สถานที่ร่มร่ืน สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การปรับปรุง อาคารส านักงานเกิดความเป็น ส านักปลัด
บริเวณโดยรอบอาคาร สวยงาม เป็นจุดต้อนรับผู้มาเยือน โดยรอบอาคารส านักงาน ต่อเติมที่ได้ ระเบียบสวยงาม เป็นจุด
ส านักงานเทศบาล เทศบาลเมืองเดชอุดม มาตรฐาน ต้อนรับผู้มาเยอืน
เมืองเดชอุดม

13 โครงการปรับปรุงจดุยเูทิร์น เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ประชาชนที่สัญจรไปมา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การปรับปรุง ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต กองช่าง
2 แห่ง กองบังคับคดี และ ใช้ถนน ต่อเติมที่ได้ เทศบาล
หน้าบ้าน ส.ส. ตุ่น มาตรฐาน

14 โครงการลอกคลองระบายน้ า เพื่อใหค้ลองระบายน้ า ระบายน้ า ขดุลอกคลองระบายน้ า  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคลอง เพื่อให้คลองระบายน้ า กองช่าง
ได้สะดวกไม่มีน้ าท่วมขงั ทุกซอยทุกถนน ภายใน ที่ท าการ ระบายน้ าได้สะดวกเมือ่ถงึ

เขตเทศบาล ขุดลอก ฤดูฝนสะดวกในการ
สัญจรไปมาของคนในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
15 โครงการต่อเติมซ่อมแซม เพือ่เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม กอ่สร้างศาลาประชาคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การปรับปรุง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดฯ

ศาลาประชาคมในชุมชน ทางศาสนา และเป็นสถานที่ ตามรูปแบบเทศบาล ต่อเติมที่ได้ ในการจดักจิกรรมงาน
พักพิงส าหรับผู้สัญจรไปมา มาตรฐาน ประเพณีต่าง ๆ 

16 โครงการสนับสนุนเคร่ือง เพื่อความพร้อมและความ จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เช่นเกา้อี้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนรายการ ประชาชนมีสถานทีพ่ร้อมทีจ่ะ ส านักปลัดฯ
มือเคร่ืองใช้ที่ท าการชุมชน สะดวกในการจดัสถานที่ พัดลม ชุดขยายเสียง ให้แก่ ที่จัดซ้ือ จัดกิจกรรมร่วมกันได้อย่าง

การจดักจิกรรมร่วมกนั ที่ท าการชุมชน สะดวก
17 โครงการส่งเสริมการใช้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดฯ

พลังงานทดแทน ถงึความส าคัญของการใช้ หันมาใช้พลังงานทดแทน ในการรณรงค์ สามารถน าเอาพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนซ่ึงจ าเป็น และสามารถผลิตใช้ในครัว อยา่งอืน่มาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต่อชีวิตประจ าวัน เรือนของตนเอง
18 โครงการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้มีเคร่ืองหมายบอกการ จดัท าเคร่ืองหมายจราจรและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนรายการ ประชาชนใช้ถนนมีความเป็น ส านักปลัดฯ

เกีย่วกบัการจราจร จราจรสะดวกและปลอดภัย ติดต้ังตามแยกถนนสายหลัก ที่จัดซ้ือ ระเบียบและมคีวามปลอดภัย

และสายรอง ในการใช้รถใช้ถนน
19 โครงการกอ่สร้างส่ิงอ านวย เพื่อก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้พกิารและผู้สูงอายุมส่ิีงอ านวย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับความ ส านักปลัด

ความสะดวกให้กบัผู้พิการ ให้กบัผู้พิการและสูงอายุ ความสะดวกในการใช้ชีวิต ที่ก่อสร้าง สะดวกสบาย ในการใช้ชีวติ

และสูงอายุ ประจ าวัน เช่น มีทางลาด ประจ าวัน
ส าหรับรถเข็นผู้พิการ มีห้องน้ า
ผู้พิการ/สูงอายุ

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงให้สภาพแวดล้อม พัฒนาให้ตลาดเทศบาล 1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ตลาดเทศบาล 1 และ กองสาธาฯ

และศึกษาดูงานตลาดสดนา่ซ้ือ ภายในตลาดเทศบาล 1 และ และตลาดศูนยก์ารค้ามีความ คร้ังที่จัด ตลาดศูนย์การค้ามสีภาพ
ตลาดศูนย์การค้ามคีวามสะอาด สะอาดและเป็นระเบียบ กิจกรรม ที่ดีขึ้น สะอาดสวยงามและ

สวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นระเบียบ ตามเกณฑ์ตัวชี้วดั

เรียบร้อย ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
21 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพือ่เปน็การพฒันาปรับปรุงและ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ตลาดสดมีความสะอาด กองสาธาฯ

ตลาดสดเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ที่ด าเนินการ น่าใช้บริการ
ภายในตลาดสดเทศบาล

22 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพือ่เปน็การพฒันาปรับปรุงและ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง พัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ช ารุด กองสาธาฯ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อาคารสถานที่ในส่วนที่ช ารุด ที่ด าเนินการ และลดปญัหาเหตุร าคาญ

ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล จากการได้รับผลกระทบ
23 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงไฟฟ้าในเขตชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในชุมชน สะดวกยิง่ขึน้ในการสัญจรไปมา ไฟฟา้ทีติ่ดต้ัง ในการสัญจรไปมา

24 โครงการกอ่สร้างลานจอดรถ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กอ่สร้างลานจอดรถจกัรยาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนผู้ใชร้ถจกัรยานได้รับ กองช่าง
จกัรยาน สะดวกในการจอดรถจกัรยาน พร้อมที่ล็อครถจกัรยานตาม ที่ก่อสร้าง ความสะดวกในการจอดรถ

และสร้างจติส านึกที่ดีในการ จุดส าคัญต่างๆ ในเขตเทศบาล ตามมาตรฐาน และมีจติส านึกที่ดีในการ
ใช้รถจกัรยานเพื่อลดโลกร้อน ที่ก าหนด ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
25 โครงการเทคอนกรีตหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ เทคอนกรีตหน้าทางเข้ามีขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระยะทาง ประชาชนภายในชุมชนมีพืน้ที่ กองช่าง

ทางเขา้ขา้งศาลากลาง สะดวกยิง่ขึน้ในการสัญจรไปมา ความหนา 0.15 เมตร ที่ก่อสร้าง ใช้สอยในการจัดท ากิจกรรม

บ้านดอนเสาโฮง และในการจดักจิกรรมภายใน (ตามแบบแปลนเทศบาล ตามแบบที่ ต่าง ๆ ภายในบริเวณศาลา

ศาลากลางบ้าน ก าหนด) ได้มาตรฐาน กลางบ้าน
26 โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า จดัการบริหารแหล่งกกัเกบ็ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหล่งน้ า ประชาชนมนี้ าอปุโภคบริโภค กองช่าง

ส าหรับอุปโภคและบริโภค น้ าให้สามารถใช้อุปโภคและ ที่พฒันา อยา่งพอเพียง
อยา่งพอเพียง บริโภคได้ตลอดฤดูแล้ง 

รวมทั้งจดัหาแหล่งน้ าให้
ประชาชนอยา่งพอเพียง

27 โครงการกอ่สร้างสวน เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน กอ่สร้างสวนสาธารณะ - 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กองช่าง
สาธารณะริมห้วยตลาด และออกก าลังกายของ จ านวน  1  แห่ง และรายการ และออกก าลังกายของ

ประชาชน ตามแบบ ประชาชนในเขตเทศบาล
28 โครงการกอ่สร้างสวน เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน กอ่สร้างสวนสาธารณะ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กองช่าง

สาธารณะ และออกก าลังกายของ จ านวน  1  แห่ง และรายการ และออกก าลังกายของ
ประชาชน ตามแบบ ประชาชนในเขตเทศบาล

29 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อเป็นสถานที่จดัการแขง่ขนั กอ่สร้างสนามกฬีาชนิดต่าง ๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน  ประชาชนมีสถานทีอ่อกก าลัง กองช่าง
กฬีาระดับท้องถิน่ ระดับภาค ตามแบบแปลนเทศบาล และรายการ กายที่ได้มาตรฐาน หนัมาสนใจ

และระดับประเทศ และเป็น ตามแบบ การออกก าลังกาย ห่างไกลยา

สถานทีอ่อกก าลังกายของชุมชน ที่ได้มาตรฐาน เสพติด

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
30 โครงการก่อสร้างฟตุบาทถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับความ เทคอนกรีตหน้าทางเข้ามีขนาด 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน ประชาชนภายในชุมชนมีพืน้ที่ กองช่าง

ทุกสายในชุมชน สะดวกยิง่ขึน้ในการสัญจรไปมา ความหนา 0.15 เมตร และรายการ ใช้สอยในการจัดท ากิจกรรม

(ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตามแบบ ต่างๆ ภายในบริเวณชุมชน

ก าหนด) ที่ได้มาตรฐาน

31 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ติดต้ังเสียงตามสายในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนจุด ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล ส านักปลัดฯ
ในชุมชน เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารให้ 31 ชุมชน ที่ติต้ัง ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ประชาชนทราบอยา่งทั่วถงึ
32 โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อม เพื่อปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ประชาชนมาใช้บริการศูนย์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การปรับปรุง ศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศฯ กองการศึกษา

แซมศูนยก์ารเรียนรู้สารสนเทศและ ภายในศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ การเรียนรู้มากขึน้ ต่อเติม มีมาตรฐาน เพื่อบริการ
สร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ใหม้ีมาตรฐาน เพื่อบริการ เป็นไปตามแบบ ประชาชนได้อยา่งมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ประชาชนได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพและทั่วถงึ
เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา

33 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ือง ประชาชนมสุีขภาพที่แขง็แรง กองการศึกษา

เคร่ืองออกก าลังกาย และมีสุขภาพแขง็แรง มีเคร่ืองออกก าลังกาย ที่จัดซ้ือ ห่างไกลจากยาเสพติด
34 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สนามกฬีา มีสนามพร้อมใช้ในการจดัการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การปรับปรุง ประชาชนมสุีขภาพที่แขง็แรง กองการศึกษา

เทศบาลเมืองเดฃอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม สามารถ แขง่ขนักฬีาต่างๆ ต่อเติม ห่างไกลจากยาเสพติด
ใช้ในการแขง่ขนัและให้บริการ เป็นไปตามแบบ

แกป่ระชาชน ที่ได้มาตรฐาน

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
35 โครงการกอ่สร้างสัญญาณไฟ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนแหง่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ กองช่าง

จราจร และขบัรถได้ตามกฏจราจร มี เทศบาล ถนนสายหลัก คือ ที่ก่อสร้าง ความสะดวกในการสัญจร มี

ความสะดวก ปลอดภัยมากขึน้ สะพานลอยศูนยก์ารค้า,ซอย ความปลอดภยัมากยิ่งขึ้น
คลีนกิหมอปญัญา,หนา้โรงเรียน
นาคสมุทรฯ,ห้าแยกวัดเมืองเดช,

36 โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟา้ เพื่อสนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดชอุดม การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเดชอดุม ของเงินที่ มีไฟฟ้าใช้ในสถานทีส่าธารณะ

ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขต อุดหนุน
เทศบาลเมืองเดชอุดม

37 โครงการอุดหนุนกิจการประปา เพื่อสนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
การประปาส่วนภมูิภาคเดชอุดม การประปาส่วนภูมิภาค ของเงินที่ มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน

ในการขยายเขตประปาในเขต เดชอุดม อุดหนุน
เทศบาลเมืองเดชอุดม

38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม เพื่อพัฒนาปรับปรุงสนามกฬีา มีสนามที่พร้อมใช้ในการ - - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง
ออกก าลังกายชุมชนในเขต ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ออกก าลังกาย และพักผ่อน ก าหนด และออกก าลังกาย มีสุขภาพ

เทศบาลเมืองเดชอุดม ให้สวยงามน่าใช้ในการพักผ่อน ที่สวยงาม ตามแบบที่ ร่างกายแขง็แรง
และออกก าลังกาย ก าหนด

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพื่อพฒันาปรับปรุงพื้นที่ให้ ปรับปรุงภมูิทศัน์สวนเทดิพระ - - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

เทิดพระเกยีรติสมเด็จยา่ สวนเทดิพระเกียรติสมเด็จย่า เกียรติสมเด็จย่าใหส้วยงาม ก าหนด ทีส่วยงามน่าอยูอ่าศัยและเป็น

(เสนอโดยชุมชนหนองแสงกลาง) ใหม้ีพื้นที่สวยงามน่าอยูอ่าศัย เช่น ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม สถานทีอ่อกก าลังกายในชุมชน

พกัผ่อนหย่อนใจและเปน็สถาน เทพื้นคอนกรีต ติดโคมไฟประ
ที่ออกก าลังกายในชุมชน ดับที่สวยงาม 

40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้ ปรับปรุงพื้นที่ศาลหลักเมอืงเดช  - - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ชาวอ าเภอเดชอุดมมีศาลหลัก กองช่าง
หลักเมืองเดชอุดม ศาลหลักเมืองเดชอุดมให้สวย เดชอดุมใหส้วยงาม เช่น ทาสี ก าหนด เมอืงที่สวยงามเป็นที่สักการะ

(เสนอโดยชุมชนหนองแสงกลาง) งามเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของ ท าร้ัว  ติดต้ังโคมไฟประดับ บชูา และเปน็ที่ยดึเหนีย่วจิตใจ

ชาวอ าเภอเดชอุดม ของชาวอ าเภอเดชอุดม
41 โครงการติดต้ังป้ายจราจร เพื่อให้มีเคร่ืองหมายจราจร ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรตาม  -  - 100,000 100,000 100000 จ านวนปา้ย ประชาชนมรีะเบียบวนิัยจราจร กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล แจง้เตือนอ านวยความสะดวก ส่ีแยกต่างๆ บนถนนสายหลัก จราจรที่ติดต้ัง และมีความปลอดภัยในการใช้

(เสนอโดยชุมชนหนองแสงกลาง) ความปลอดภัย แกป่ระชาชน และสายรอง รถใช้ถนน
ในการใช้รถใช้ถนน

42 โครงการกอ่สร้างหอกระจาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กอ่สร้างหอกระจา่ยขา่วใน  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนหอกระ ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล กองช่าง

ขา่วชุมชนดอนเสาโอง และเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารให้ ชุมชนบ้านดอนเสาโฮง จายข่าวที่ติดต้ัง ข่าวสารอย่างทั่วถึง
(เสนอโดยชุมชนดอนเสาโฮง1) ประชาชนทราบอยา่งทั่วถงึ

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
43 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ติดต้ังเสียงตามสายในชุมชน  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุด ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล กองช่าง

ในชุมชนชัยอุดม 4 เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารให้ บ้านชัยอุดม 4 ที่ติดต้ัง ข่าวสารอย่างทั่วถึง
(เสนอโดยชุมชนชัยอุดม 4) ประชาชนทราบอยา่งทั่วถงึ

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้ ปรับปรุงพื้นที่ให้หนองมันปลา  -  - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง
เวณโดยรอบหนองมันปลา หนองมันปลาให้มีพื้นที่สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ จดัสวนหยอ่ม ก าหนด ทีส่วยงามน่าอยูอ่าศัยและเป็น

(เสนอโดยชุมชนชัยอุดม 3) น่าอยูอ่าศัยพักผ่อนหยอ่นใจ เทพื้นคอนกรีต ติดโคมไฟประ สถานทีอ่อกก าลังกายในชุมชน

และเป็นสถานที่ออกก าลังกาย ดับที่สวยงาม 
45 โครงการเทคอนกรีตบริเวณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ เทคอนกรีตหน้าทางเข้ามีขนาด  -  - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ประชาชนภายในชุมชนมีพืน้ที่ กองช่าง

เคร่ืองออกก าลังกายชุมชนบ้าน สะดวกยิง่ขึน้และมีพื้นที่ในการ ความหนา 0.10 เมตร ก าหนด ใช้สอยในการจัดท ากิจกรรม

แสนตอ ท ากจิกรรมออกก าลังกายใน (ตามแบบแปลนเทศบาล ต่าง ๆ ภายในบริเวณเคร่ือง

(เสนอโดยชุมชนแสนตอ1 - 2) ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ก าหนด) ออกก าลังกายชุมชน
46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้ ปรับปรุงพื้นที่ศาลหลักบา้นแสน  -  - 100,000 100,000 100,000 ตามแบบที่ ชมุชนบ้านแสนตอมศีาลหลัก

หลักบ้านชุมชนบ้านแสนตอ ศาลหลักบ้านให้สวยงามเป็นที่ ตอใหส้วยงาม เช่น ทาสี ท าร้ัว ก าหนด บ้านที่สวยงามเป็นที่สักการะ

(เสนอโดยชุมชนแสนตอ 1-2) ยึดเหนีย่วจิตใจของคนในชุมชน ติดต้ังโคมไฟประดับ บชูา และที่ยดึเหนีย่วจิตใจของ

บ้านแสนตอ ชุมชนบ้านแสนตอ
47 โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและ ก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณสะ  -  - 500,000 500,000 500,000 ตามแบบที่ ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน กองช่าง

บริเวณขา้งสะพานห้วยตลาด ออกก าลังกายของคนในชุมชน หว้ยตลาดชุมชนแสนตอ เช่น ก าหนด ทีส่วยงามน่าอยูอ่าศัยและเป็น

ชุมชนบ้านแสนตอ ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมเทพื้น สถานทีอ่อกก าลังกายในชุมชน

(เสนอโดยชุมชนแสนตอ 1-2) คอนกรีต โคมไฟประดับที่สวยงาม 

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)



แบบ ผ. ๐2

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยทุธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
48 โครงการกอ่สร้างศาลากลาง เพื่อเป็นสถานที่ในการประชุม กอ่สร้างศาลากลางบ้านหนอง  -  - 500,000 500,000 500,000 การกอ่สร้าง ชุมชนบ้านหนองแสงเหนือมี กองช่าง

บ้านชุมชนบ้านหนองแสงเหนือ ท ากจิกรรมร่วมกนัในชุมชน แสงเหนือ ตามแบบแปลนทีก่ า ที่ได้ สถานที่ในการประชมุและท า

(เสนอโดยชุมชนหนองแสง บ้านหนองแสงเหนือ หนด มาตรฐาน กิจกรรมร่วมกันของคนใน

เหนือ 1 - 4) ชุมชน
49 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาน เพื่อเปน็การพฒันาด้านโครงสร้าง ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร - 500,000 500,000 - - ตามแบบที่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ กองช่าง

ไฟฟา้จราจรบริเวณส่ีแยก พื้นฐานและเพิ่มเติมความปลอดภัย บริเวณส่ีแยกธนาคารกรุงเทพ ก าหนด ความสะดวกในการสัญจร มี

ธนาคารกรุงเทพ ในการใช้รถใช้ถนนโดยการจัดซ้ือ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ความปลอดภยัมากยิง่ขึน้
และติดต้ังระบบสัญญษนไฟจราจร

รวม 49  โครงการ 11,080,000 14,180,000 18,130,000 17,630,000 17,630,000

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง
แผนงานที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและพ้ืนทีเ่พ่ือความมัน่คง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพือ่ให้ประชาชนผู้มีรายได้ จัดวิทยากรให้การอบรมส่งเสริม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน ประชาชนมีความรู้ในการ ส านักปลัดฯ
น้อยมีความรู้ในการประกอบ การพฒันาอาชพีใหก้บัชมุชน ผู้เข้าร่วม ประกอบอาชีพ สามารถสร้าง
อาชีพ เชน่ การท าอาหาร การทอผ้า กิจกรรม รายได้ให้กับครอบครัว

การจกัสาน ฯลฯ

2 โครงการอบรมเสริมสร้างชุมชน จัดอบรมให้ประชาชนมี ประชาชนในชุมชนทุกครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้จาก ส านักปลัดฯ
เข้มแข็ง ความรู้เร่ืองการด ารงชีวิต เรือนสามารถพึง่ตนเองได้ ผู้เข้าร่วม การขายผลผลิต เช่น พืชผัก

ตามแนวทางปรัชญา เป็นการลดรายจ่าย-เพิม่รายได้ กิจกรรม ต่างๆ ที่เหลือจากการบริโภค
เศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้

3 โครงการอบรมส่งเสริมการ เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมสร้างความรู้ความ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความ ชุมชนได้รับความรู้ความเข้า ส านักปลัดฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ที่แพร่ระบาดในชุมชน เข้าใจในการส่งเสริมการแก้ไข ส าเร็จของ ในโทษยาเสพติดและขจัดยา

และส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน การแก้ไข เสพติดให้หมดส้ินไปจากชุมชน

ปัญหา
ยาเสพติด

4 โครงการลานสร้างสรรค์ เพือ่ให้เยาวชนและประชาชน ก่อสร้างลาน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้าง เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ส านักปลัดฯ
เยาวชนเพือ่ป้องกันยาเสพติด ได้ใช้ลานสร้างสรรค์ในกิจกรรม อเนกประสงค์ ตามแบบที่ ได้ออกก าลังกายหรือมกีจิกรรม

อันเป็นประโยชน์ เพือ่ป้องกัน ขนาดตามแบบเทศบาล ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง
แผนงานที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและพ้ืนทีเ่พ่ือความมัน่คง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการสมทบกองทุน เพือ่เป็นการจัดสวัสดิการให้ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส านักปลัดฯ
สวัสดิการชุมชน กับประชาชนโดยมุง่หวังให้ โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ผู้เข้าร่วม และมีหลักประกันชีวิตที่ดี

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วน อปท.ออม 1 ส่วน รัฐบาล โครงการ
มีหลักประกันชีวิตที่ดี สมทบ 1 ส่วน

6 โครงการอบรมขับเคล่ือนการ เพือ่ให้ชุมชนเข้าใจหลักการ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง ชมุชนได้รับการอบรมมคีวามรู้ ส านักปลัดฯ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ การเรียนรู้ตามแนวทาง ที่จัด ความเข้าใจตามแนวทาง
พอเพียง พอเพียงและน าไปใช้ให้เกิด เศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์

7 โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เพือ่ใช้อาคารพาณิชย์ประกอบ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การก่อสร้าง ตามแบบเทศบาล ส านักปลัดฯ
กิจการเทศบาลพาณิชย์ ตามแบบเทศบาล ตามแบบที่ ซ้ือสินค้าและสนับสนุนการ

ได้มาตรฐาน จ าหน่ายสินค้าในชุมชน

8 โครงการครอบครัวไทยห่างไกล เพือ่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ครอบครัวในเขตเทศบาล  31 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง สายใยรักของคนในครอบครัว ส านักปลัดฯ
ยาเสพติด ให้มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริม ชุมชน ที่จัด เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันภัย

ความรักความอบอุน่ กิจกรรม ยาเสพติด
ในครอบครัวและป้องกัน
ยาเสพติด

                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง
แผนงานที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและพ้ืนทีเ่พ่ือความมัน่คง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

9 โครงการจ้างงานคนพิการเข้า เพือ่ส่งเสริมให้คนพิการ ผู้พิการ ในเขตเทศบาล 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 จ านวน ผู้พิการมีอาชีพและรายได้ ส านักปลัดฯ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานเทศบาล ได้ปฏิบัติงานตามความรู้ คนพิการ เล้ียงตัวเป็นการส่งเสริมและ

ความสามารถของตน ที่จ้าง พัฒนาคุณภาพคนพิการ

10 โครงการร้านค้าชุมชน เพือ่ต่อยอดเศรษฐกิจ สามารถน าสินค้าในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ ส านักปลัดฯ
ของชุมชนเกิดการหมุนเวียน มาวางขายรวมกันได้ สินค้าที่ ประชาชนมีความสะดวก
เศรษฐกิจในระดับชุมชน สินค้าที่น ามาขายมีคุณภาพ น ามาวางขาย ในการซ้ือสินค้าและสนับสนุน
และจังหวัด ราคาถูก ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ

11 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ อบรมให้ความการจดทะเบียน   ผู้ประกอบการร้านค้าในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง เกดิประโยชน์ด้านการควบคุม ส านักปลัดฯ
การจดทะเบียนพานิชย์ พานิชย์แก่ผู้ประกอบการ   เทศบาลเมืองเดชอุดม ที่จัด และส่งเสริมด้านการพานิชย์
ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านค้าในเขตเทศบาลเมือง กิจกรรม ในเขตเทศบาลเมืองเดชอดุม
ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เดชอุดม

12 โครงการธนาคารเพือ่การออม เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนมเีงินเกบ็ออมไวใ้ชใ้น ส านักปลัดฯ
รักการออม ผู้เข้าร่วม อนาคต

กิจกรรม

                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง
แผนงานที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและพ้ืนทีเ่พ่ือความมัน่คง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจ กองการศึกษา
และเยาวชนในเขตเทศบาล เกิดภาวะผู้น าได้แสดงออกโดย แสดงออก มีความคิดริเร่ิม ที่จัด ในตัวเองมากขึน้และใช้เวลา

วิธีที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ กิจกรรม ว่างให้เกิดประโยชน์

14 โครงการอบรมเยาวชน เพือ่สร้างเครือข่ายในกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง เด็ก เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา
ต้านยาเสพติด เยาวชนให้เป็นตัวแทนด้าน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ที่จัด ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

การประชาสัมพันธ์การป้องกัน เกีย่วกับโทษและการป้องกัน กิจกรรม มุง่เน้นพัฒนาการเรียนรู้
ยาเสพติดและไม่เข้าไป ยาเสพติด ด้วยตนเอง และเรียนรู้
เกีย่วข้องกับยาเสพติด ที่จะแก้ไขปัญหาได้

15 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน จัดวิทยากรให้การอบรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
กีฬา - อาชีพเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา การพัฒนาอาชีพให้กับเด็ก ที่จดั ในการประกอบอาชีพ 

และมีความรู้ในการ และเยาวชน กจิกรรม และสามารถสร้างรายได้
ประกอบอาชีพ ให้กับครอบครัว

16 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติด เพือ่ให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  (ศพด. ทม.)
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ในการป้องกัน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในการจดั ไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด เดชอุดม

ยาเสพติด เทศบาลเมืองเดชอุดม กจิกรรม กองการศึกษา
17 โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัภยัยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการ กองการศึกษา

แก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  ในการป้องกันยาเสพติด เทศบาลเมืองเดชอุดม ในการจดั ป้องกนัภยัยาเสพติด
กจิกรรม

รวม  17  โครงการ 1,088,000 2,588,000 2,588,000 2,588,000 2,588,000 

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  การเสริมสร้างและรักษาความมัน่คง

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
แผนงานที่  2  การผนึกก าลังทกุภาคส่วน เพ่ือเสริมความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน เกดิความสัมพันธ์ระหว่างคน กองการศึกษา

๓๑  ชุมชน ได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพ ทั้ง ๓๑ ชุมชน คร้ังที่จัด ในชุมชนและมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบรูณ์ กิจกรรม ร่างกายที่แข็งแรง

2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายแก่ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เยาวชน เด็ก-เยาวชนและส่งเสริมให้ เยาวชน คร้ังที่จัด แข็งแรง มีพฒันาการครบ
รู้จักการเล่นกีฬา กิจกรรม ทกุด้าน
ออกก าลังกาย

3 โครงการแข่งขันกฬีาฟุตซอล ส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดแข่งขันกีฬาฟตุซอล 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพ ระหว่างชุมชนและประชาชน คร้ังที่จัด ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้าง
แข็งแรง หา่งไกลยาเสพติด ทั่วไป กิจกรรม ให้สังคมเขม้แขง็ ใชเ้วลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนการพฒันากีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

วอลเลย์บอล วอลเลยบ์อล ของคนในชมุชน วอลเลย์บอลในเขต คร้ังที่จัด ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้าง  

ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม กิจกรรม ให้สังคมเขม้แขง็ ใชเ้วลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
แผนงานที่  2  การผนึกก าลังทกุภาคส่วน เพ่ือเสริมความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

5 โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดแข่งขันกีฬาเซปกัตะกร้อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
เซปกัตะกร้อ ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพ ระหว่างชุมชนและประชาชน คร้ังที่จัด ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้าง

แข็งแรง หา่งไกลยาเสพติด ทั่วไป กิจกรรม ให้สังคมเขม้แขง็ ใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์

6 โครงการแข่งขันกฬีาฟตุบอล ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ออก- จัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง กองการศึกษา

ก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ระหวา่งเยาวชนและ คร้ังที่จัด ไกลยาเสพติด  

หา่งไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป กิจกรรม เสริมสร้างให้สังคมเขม้แขง็  

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

7 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนการพฒันากีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

บาสเกตบอล บาสเกตบอลของคนในชุมชน บาสเกตบอลในเขต คร้ังที่จัด สุขภาพแข็งแรง หา่งไกลจาก

ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม กิจกรรม ยาเสพติด

8 โครงการส่งเสริมพัฒนากฬีา เพือ่สนับสนุนการจัดกีฬาเปตอง กีฬาเปตองในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

เปตอง ของคนในชุมชน ในเขตเทศบาล เมืองเดชอุดม คร้ังที่จัด สุขภาพแข็งแรง หา่งไกลจาก

เมืองเดชอุดม กิจกรรม ยาเสพติด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
แผนงานที่  2  การผนึกก าลังทกุภาคส่วน เพ่ือเสริมความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

9 โครงการจัดท า และปรับปรุง เพื่อส่งเสริมใหค้นในชุมชน จัดท า/ปรับปรุงสนามกีฬา 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 การจดัท า/ ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

สนามกฬีาชุมชน ๑๒ หมู่บา้น หนัมาออกก าลังกายบริเวณ ชุมชนทั้ง ๑๒ หมู่บา้น ปรับปรุงที่ สุขภาพแข็งแรง หา่งไกลจาก

สนามกีฬาภายในชุมชน ภายในเขต ทม.เดชอุดม ได้มาตรฐาน ยาเสพติด
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดกีฬา หมู่บา้นในเขตเทศบาลเมือง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน ประชาชนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา

กิจกรรมกีฬาระดับหมู่บา้น หมู่บา้นในเขตเทศบาล เดชอดุมจ านวน ๑๒ หมูบ่า้น คร้ังที่จัด สุขภาพแข็งแรง หา่งไกลจาก

ในเขตเทศบาล เมืองเดชอุดม กจิกรรม ยาเสพติด

11 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง กองการศึกษา

ออกก าลังกาย(ชนิดสร้าง ออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้าง เมืองเดชอุดมมีอุปกรณ์ วสัดุอปุกรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและ สมรรถภาพทางร่างกายและ ใช้ในการออกก าลังกาย ที่จัดซ้ือ ใหสั้งคมเข้มแข็ง รู้จักใช้เวลา

กล้ามเนื้อ) กล้ามเนื้อ วา่งใหเ้กิดประโยชน์
12 โครงการส่งเสริมทกัษะ เพือ่ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และปลุกจิตส านึกใหเ้หน็ การเล่นกีฬาและการ คร้ังที่จัด ทั่วไปมีทกัษะในการ
ความส าคัญของการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและจัดซ้ือ กจิกรรม เล่นกีฬาที่มีประสิทธภิาพ

อุปกรณ์ในการออก และมีมาตรฐาน
ก าลังกาย

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)
                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
แผนงานที่  2  การผนึกก าลังทกุภาคส่วน เพ่ือเสริมความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

13 โครงการอุดหนุนชุมชน เพื่อเสริมสร้างพลานามัยและ ประชาชนในเขตเทศบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100 เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล ๓๑ ชุมชน คุณภาพชวีิตของประชาชนใน เมืองเดชอุดม ของเงินที่ รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น และส่งเสริม อดุหนนุ ประโยชน์ โดยการเล่นกฬีา 

กิจกรรมด้านกีฬาของชุมชน ไม่มั่วสุมยาเสพติด

สร้างความสามัคคีในชุมชน
14 โครงการอุดหนุนชุมชน เพื่อสนองยุทธศาสตร์ อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กและเยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ประชารับร่วมใจต้านภยั ชุมชนในเขตเทศบาลที่ขอรับ ของเงินที่ รู้จักใช้เวลาวา่ง
ร่วมใจต้านภยัยาเสพติด ยาเสพติดของรัฐบาล การสนับสนุนในการจัด อดุหนนุ ใหเ้กิดประโยชน์ ไม่มั่วสุม

ระดับชุมชน/ทอ้งถิ่น กิจกรรมประชารับร่วมใจ ยาเสพติดเป็นการเสริมสร้าง
ต้านภยัยาเสพติด เชน่ กจิกรรม ความสามัคคีระหวา่ง
แอโรบคิ  ฟตุบอล  เปน็ต้น ชุมชน/หมู่บา้น

15 โครงการจัดระเบยีบการค้า เพื่อส่งเสริมและปลูกจติส านึก ร้านค้าในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน สภาพแวดล้อมน่าอยู่ กองสาธาฯ
ในที่สาธารณะ ใหผู้้ประกอบการค้า คร้ังที่จัด บา้นเมืองสะอาดเปน็

รู้จักระเบยีบปฏบิติัเกี่ยวกับ กิจกรรม ระเบยีบเรียบร้อยขึ้น
การค้าขายในที่ทางสาธารณะ

รวม   15  โครงการ 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง





แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการ  5  ส. ส านักงาน เพื่อใหส้ านักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองเดชอุดม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เพื่อความเปน็ระเบยีบ ส านักปลัดฯ

เทศบาล มีความเปน็ระเบยีบ สวยงาม สะอาด มีความเป็นระเบียบ คร้ังที่จัด สวยงาม ประชาชนผู้มา

เรียบร้อยดูสวยงาม กิจกรรม ติดต่อประทบัใจ

2 โครงการจัดท าวารสาร เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ จดัท าวารสารเผยแพร่ข้อมูล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนได้รับข่าวสาร ส านักปลัดฯ

เทศบาล ข่าวสารขององค์กรให้ ข่าวสารของเทศบาลเพื่อ คร้ังที่จัด ข้อมูลของรัฐ/เอกชน 

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ประชาสัมพนัธใ์หบ้คุคล กิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

ภายนอกทราบ

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีอปุกรณ์วสัดุ ครุภณัฑ์ จัดซ้ืออปุกรณ์วัสดุ ครุภณัฑ์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนวสัดุ ประชาชนได้รับการบริการ ทกุกอง/ฝ่าย

เคร่ืองใช้ส านักงาน ส านักงานมีใช้อยา่งพอเพียง ที่จ าเปน็ส าหรับงานในแต่ละ ครุภณัฑ์ ที่ดีสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธภิาพส าหรับ กอง/ฝ่าย เพื่อใหบ้ริการ ที่จัดซ้ือ มีมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่ ที่จะใหบ้ริการ ประชาชน

ประชาชน

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุ/ครุภณัฑ์ เพื่อใชเ้ปน็วัสดุ-อปุกรณ์ ในการ ประชาชนได้รับข้อมูล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนวสัดุ การเผยแพร่ขอ้มูลถกูต้อง ทกุกอง/ฝ่าย

โฆษณาและเผยแพร่ บนัทกึภาพ ขอ้มลู เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารจากภาครัฐอย่าง ครุภณัฑ์ มีประสิทธภิาพและ

ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ถูกต้องและเหมาะสม ที่จัดซ้ือ ประสิทธผิล

5 โครงการติดต้ังซุ้มธงบริเวณ เพื่อประดับธงชาติและธงตรา จัดซ้ือชุดธงประดับฐานหล่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน เป็นชุดธงประดับส าหรับ กองช่าง

เกาะกลางถนน สัญลักษณ์ในวโรกาสส าคัญ ลายหลุยส์ขนาด 1 x 0.90 ม. ที่จัดซ้ือ ประดับธงในวโรกาสส าคัญ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พร้อมตราประจ าเทศบาลมี ต่างๆ 

พระองค์ ช่องเสียบธง 4 ช่อง วสัดุท า

จากไฟเบอร์

งบประมาณและที่มา (บาท)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

6 โครงการจัดซ้ือที่ดินและ 1.เพื่อใหเ้ทศบาลมโีรงฆา่สัตว์ 1.จัดซ้ือที่ดิน
-

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวนที่ดิน โรงฆา่สัตวม์ีมาตรฐานตาม กองสาธาฯ

กอ่สร้างโรงฆา่สัตว์มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ 2.ก่อสร้างโรงฆ่าสัตวท์ี่ได้ ที่จัดซ้ือ หลักเกณฑ์ วธิกีารที่กฎหมาย

โดยการขอกู้เงินทนุจาก วธิกีารที่กฎหมายก าหนด มาตรฐาน จ านวน 1 แหง่ ก าหนด ประชาชนได้บริโภค

ส านักงานกองทุนพัฒนาเมือง 2.เพือ่ให้ประชาชนได้บริโภค เนื้อสัตวท์ี่ผ่านกระบวน

ในภมูิภาค เนือ้สัตว์ทีผ่่านการฆ่าทีถู่กวิธี การฆ่าที่ได้มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สะอาดและถกู สะอาด ปลอดภยั

สุขอนามัยปราศจากเชื้อโรค

และสารตกค้าง

7 โครงการซ่อมแซมหอ้งน้ า เพื่อใหบ้ริการแกป่ระชาชนที่มา ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การปรับปรุง ประชาชนทีม่ารับบริการ กองสาธาฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ รับบริการสุขภาพ มีห้องน้ าที่ มีหอ้งน้ าที่สะอาด ซ่อมแซม ศูนย์สาธารณสุข ได้ใช้

สะอาด มกีารระบายไมม่กีล่ิน ได้มาตรฐานในการใหบ้ริการ ที่ได้มาตรฐาน บริการหอ้งน้ าที่สะอาด

เหม็น และได้มาตรฐานการ ได้มาตรฐาน

อ านวยความสะดวก

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์
แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

8 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใหชุ้มชนมีวสัดุอุปกรณ์ ชุมชน ๓๑ ชุมชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวสัดุ ประชาชนในชุมชนมี กองการศึกษา

กีฬา กฬีาภายในชุมชนที่เพียงพอ เทศบาลเมืองเดชอุดม ที่จัดซ้ือ วสัดุอุปกรณ์กีฬา

และได้มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐานในการ

ออกก าลังกาย

9 โครงการปรับปรุงต่อเติมและ เพื่อปรับปรุงต่อเติมและ ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การปรับปรุง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสาธาฯ

ซ่อมแซมศูนย์พฒันา ซ่อมแซมศูนย์พฒันา ภายใน เช่น ติดเหล็กดัด ซ่อมแซมที่ได้ และส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวติและส่งเสริม คุณภาพชีวติและส่งเสริม รางน้ า ตกแต่งเวที มาตรฐาน มีมาตรฐานเพื่อบริการ

อาชีพผู้สูงอายุ ทม.เดชอุดม อาชีพผู้สูงอาย ุให้มีมาตรฐาน หอ้งเก็บของ ประชาชนได้อย่างมี

ส าหรับบริการประชาชน ประสิทธภิาพ

ได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์
แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายนอก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การปรับปรุง ประชาชนได้มีสถานที่ กองสาธาฯ

บริเวณโดยรอบศูนย์พฒันา และออกก าลังกาย เช่น ปลูกต้นไม้ ซ่อมแซมที่ได้ พักผ่อน ออกก าลังกายที่
คุณภาพชีวติและส่งเสริม จัดสวนหย่อม ท าคลอง มาตรฐาน สวยงามและเปน็ระเบยีบ

อาชีพผู้สูงอายุ ทม.เดชอุดม ระบายน้ า เทคอนกรีต

11 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนวสัดุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสาธาฯ

ส านักงานศูนย์พฒันา ใช้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ครุภณัฑ์ และส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวติและส่งเสริม พร้อมบริการประชาชน ที่จัดซ้ือ มีวสัดุ ครุภณัฑ์ใช้อย่าง

อาชีพผู้สูงอายุ ทม.เดชอุดม เพยีงพอ

12 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อความสะดวกและเปน็ มีพื้นที่ส าหรับจอดรถ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การก่อสร้างที่ รถบรรทกุขยะมโีรงจอดรถ กองสาธาฯ

บรรทกุขยะ ระเบยีบ บรรทกุขยะและซ่อมบ ารุง ได้มาตรฐาน และมคีวามเปน็ระเบยีบ
เปน็ไปตามแบบ ในการใหบ้ริการ

ที่ก าหนด

                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)
เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์
แผนงานที่  1   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างที่ล้างรถ เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับ มีที่ส าหรับล้างรถบรรทกุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การก่อสร้างที่ รถบรรทุกขยะมีสถานที่ กองสาธาฯ

บรรทกุขยะ ท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ ขยะที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน ท าความสะอาดและ

หลังจากปฏบิติังาน เปน็ไปตามแบบ ลดกล่ินเหม็นจากขยะ

ที่ก าหนด

14 โครงการปรับปรุงและซ่อม เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ปรับปรุงและซ่อมแซมภาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การปรับปรุง อาคารส านกังานเทศบาล ส านักปลัด/

แซมอาคารส านักงานและ อาคาร ส่ิงกอ่สร้างของเทศบาล นอกและภายใน เช่น หลังคา ซ่อมแซมที่ได้ มีมาตรฐานเพื่อบริการ กองสาธาฯ

ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาล ที่ช ารุดเสียหายใหใ้ช้การได้ ฝ้าเพดาน ทาสีผนังห้อง ฯลฯ มาตรฐาน ประชาชนได้อย่างมี

เมืองเดชอุดม ปกติ ประสิทธภิาพ

15 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพื่อปรับปรุงต่อเติมและ ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธาฯ

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ ตามแบบแปลนเทสบาล ซ่อมแซมที่ได้ ชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม

ชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม สาธารณสุขชุมชนเทศบาล มาตรฐาน มีมาตรฐาน เพื่อบริการ
เมืองเดชอุดม ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ
รวม 15  โครงการ 8,650,000 28,650,000 28,650,000 28,650,000  28,650,000 

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)









แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม เพือ่เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหารฯ พนักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับ คณะผู้บริหารฯ  สมาชกิสภาฯ ส านักปลัดฯ

องค์ความรู้แก่บุคลากร แลกเปล่ียนประสบการณ์ ลูกจ้างฯ  ไปศึกษาดูงาน ความส าเร็จ พนกังาน ลูกจา้ง สามารถน า

ระหว่างองค์กร อปท.อืน่ ที่มีรูปแบบที่ ในการพฒันา ความรู้ที่ได้รับมา มาประยกุต์

ได้มาตรฐาน สามารถน ามา สมรรถนะ ใชก้บั ทม.เดชอดุม ได้อยา่งมี

ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ ของบุคลากร ประสิทธิภาพ

2 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ส าหรับประชาชน ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย แก่ประชาชนผู้เข้ารับ ทีจ่ดักจิกรรม ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย

และตระหนักถึงการมี การอบรม และตระหนักถึงการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครอง การปกครอง

3 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพือ่เป็นการสร้างความ จัดกิจกรรมวันเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง บุคลากรเทศบาลฯ ส านักปลัดฯ

เทศบาล สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ท าบุญเล้ียงพระ การแขง่ขนั ทีจ่ดักจิกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เพือ่นร่วมงาน และเข้าร่วม กีฬาต่างๆ การพบปะ และสร้างมิตรภาพระหว่าง

กิจกรรมวันเทศบาล สังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร เพือ่นร่วมงาน

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี และพนักงาน

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

4 โครงการร่วมใจ "คนไทย เพือ่ให้บุคลากรในสังกัดและ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง บุคลากรเทศบาลฯ ส านักปลัดฯ

ต้องไม่โกง" ประชาชนในพืน้ที่มีความรู้ บุคลากรของเทศบาลฯ ทีจ่ดักจิกรรม และประชาชนในพืน้ที่มี

ความเข้าใจในการต่อต้าน และชุมชนที่ได้รับการ ความรู้ความเข้าใจและ

การทุจริตคอร์รัปชัน่ คัดเลือก มีส่วนร่วมในการป้องกัน

การทุจริต คอร์รัปชัน่

5 โครงการเงินอุดหนุนหน่วย เพือ่ให้การสนับสนุนองค์กร องค์กรปกครองท้องถิน่และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 องค์กรปกครองท้องถิน่และ ส านักปลัดฯ

งานและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ เอกชนในการจัด องค์กรของรัฐอืน่ได้รับการ ของเงินที่ องค์กรของรัฐอืน่ได้รับการ

กิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุน สนับสนุนงบประมาณในการ

การพัฒนาท้องถิน่ พัฒนาท้องถิน่

6 โครงการอุดหนุนส านักงาน เพือ่ให้การสนับสนุนตาม อุดหนุนงบประมาณให้กับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 องค์กรปกครองท้องถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ สนง.ส่งเสริมการปกครอง ของเงินที่ การพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพ

จังหวัดอุบลราชธานี การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร ท้องถิน่จังหวัดอุบลราชธานี อุดหนุน การปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์
แผนงานที่  2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บคุลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

7 โครงการอุดหนุน เพือ่อุดหนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในทอ้งถิ่นได้รับการ ส านักปลัดฯ

ศป.ปส.อ.เดชอุดม โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด ศป.ปส.อ.เดชอุดม ของเงินที่ สอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา

ในพืน้ที่อ าเภอเดชอุดม อุดหนุน ยาเสพติดมากขึน้

8 โครงการอุดหนุน เพือ่อุดหนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในทอ้งถิ่นได้รับการ ส านักปลัดฯ

ศอ.ปส.จ.อุบลราชธานี โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด ศอ.ปส.จ.อุบลราชธานี ของเงินที่ สอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา

ในพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธานี อุดหนุน ยาเสพติดมากขึน้

9 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนการ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้มา ประชาชนในเขตเทศบาลได้ ส านักปลัด

และลดขัน้ตอนการปฏิบัติ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ มาติดต่อขอรับบริการด้าน ขอใช้บริการ รับความสะดวก รวดเร็ว ในการ

ราชการเพื่อประชาชน การให้ ปรับปรุงกระบวนการบริการ งานทะเบียนพาณิชย์ ขอรับการบริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้มีความสะดวกแก่ประชา

ชนผู้มาขอรับการบริการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

งบประมาณและที่มา (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

10 โครงการสมทบกองทุน เพือ่สมทบกองทุน สมทบกองทุนประกันสังคม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 10 พนักงานจ้างได้รับสวัสดิการ ส านักปลัดฯ

ประกันสังคม ประกันสังคมในอัตราร้อยละ ในอัตราร้อยละ 10 ของ จากกองทุนประกันสังคม

10 ของค่าตอบแทน ของค่าตอบแทน ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล พนักงานจ้าง

11 โครงการสมทบกองทุน เพือ่สมทบกองทุนบ าเหน็จ สมทบกองทุนบ าเหน็จ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 2 ข้าราชการส่วนท้องถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ บ านาญข้าราชการส่วน บ านาญข้าราชการส่วน ของรายได้ สวัสดิการจากกองทุน ก.บ.ท.

ส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.) ท้องถิน่ ในอัตราร้อยละ 2 ท้องถิน่ ในอัตราร้อยละ 2 ประจ าปี

ของรายได้ประจ าปี ของรายได้ประจ าปี

12 โครงการแข่งกีฬาท้องถิน่ เพือ่ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันและเข้าร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง เป็นการสานสัมพันธ์ของผู้บริ กองการศึกษา

สัมพันธ์ สานสัมพฒัธข์องผู้บริหารและ การแข่งขันกีฬาท้องถิน่ ทีจ่ดักจิกรรม หารและพนักงานองค์กรปก
พนักงานองค์กรปกครองส่วน สัมพันธ์ ครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

ท้องถิน่ในเขตอ าเภอเดชอุดม เดชอุดม

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

13 โครงการคืนก าไรให้แก่ผู้ เพือ่ประชาสัมพันธส์ร้างความ ประชาชนผู้อยูใ่นข่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  -เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ กองคลัง

ช าระภาษี เข้าใจในการยืน่แบบแสดง ช าระภาษีถูกต้องเป็นธรรม ทีจ่ดักจิกรรม รายได้ของเทศบาล

รายการทรัพย์สินและช าระ  -มกีารช าระภาษภีายในระยะ

ภาษีและเพือ่สร้างทัศนคติ เวลาที่กฎหมายก าหนด

และแรงจูงใจให้ยอมรับ  -ประชาชนพงึพอใจและเหน็

การเสียภาษีมากขึน้ ความส าคัญการช าระภาษี

14 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ภาษีมีระบบ ปรับปรุงระบบแผนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง สามารถน าเข้าข้อมูลที่ได้ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ที่แน่นอน ตรวจสอบได้ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทีจ่ดักจิกรรม จัดท ามาประกอบการบริหาร

ทรัพย์สิน สะดวกและรวดเร็ว โครงการพฒันาด้านสาธารณูป

โภคและภารกิจอืน่ๆ

15 โครงการประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองคลัง

ข้อมูลข่าวสารการ ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท าวารสาร  จัดท า ทีจ่ดักจิกรรม ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

จัดซ้ือจัดจ้าง เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบ แผ่นพับ ผลการปฏิบัติงานด้านการ

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง จัดซ้ือจัดจ้าง

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

16 โครงการรับช าระภาษี เพือ่บริการประชาชนผู้ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี กองคลัง

นอกสถานที่ เพือ่เพิม่ มีหน้าที่เสียภาษี แผ่นพับ  และประกาศเสียง ทีจ่ดักจิกรรม มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีต่างๆ ตามสาย และออกรับช าระ การจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีม

รายได้ และค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ และได้รับความสะดวกมากยิง่ขึน้

17 โครงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ เพือ่ให้มีข้อมูลและเครือข่าย จนท.อ านวยความสะดวก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก กองคลัง

จุดเดียว พนักงานและฐานข้อมูล บริการผสมผสานกัน ทีจ่ดักจิกรรม ในการบริการด้วยความทั่วถึง

(one stop service) ร่วมกัน เพือ่อ านวยความ หรือบูรณาการระหว่าง เท่าเทียม ณ จุดเดียว

สะดวกและบริการด้านต่างๆ หน่วยงานต่างๆ

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ใหก้ารปฏบิัติงานด้านการ จัดอบรมส่งเสริมให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง บุคลากรด้านการเงินและ กองคลัง

บุคลากรด้านการเงิน พัสดุ เงินและพัสดุให้มี บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้าน ทีจ่ดักจิกรรม พัสดุมีทักษะความรู้

จัดเก็บรายได้ ประสิทธิภาพในการให้ การเงินและพัสดุให้มี ในการปฏิบัติงานอย่าง

บริการประชาชน ทักษะความรู้ มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

19 โครงการลดขัน้ตอนการ เพือ่ใหก้ารขออนุญาตกอ่สร้าง จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขออนุญาตก่อสร้าง มีระบบที่แน่นอน จัดท าวารสาร  จัดท า ทีจ่ดักจิกรรม ในการบริการด้วยความทั่วถึง

ตรวจสอบได้ แผ่นพบั จดัท าแบบประเมิน เท่าเทียม ณ จุดเดียว

สะดวกและรวดเร็ว ตัวชีว้ัดในการท างาน

20 โครงการปรับลดระยะเวลา เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อได้ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัด

การให้บริการด้านการ รับความสะดวกและรวดเร็ว จัดท าแผ่นพับการปรับลด ทีจ่ดักจิกรรม ในการบริการด้วยความทั่วถึง

ทะเบียนราษฎร ตอบสนองความต้องการของ ระยะเวลาการให้บริการและ เท่าเทียม ณ จุดเดียว

ประชาชน แบบประเมินความพึงพอใจ

21 โครงการส่งเสริม เพือ่ให้บุคลากรในสังกัดและ จัดวิทยากรอบรมให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง บุคลากรเทศบาลฯ ส านักปลัด

ประชาธิปไตยในชุมชน ประชาชนในพืน้ที่มี ความรู้แก่ประชาชนผู้ ทีจ่ดักจิกรรม และประชาชนในพืน้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจใน เข้ารับการอบรมจัดท า ความรู้ความเข้าใจและ

การต่อต้านการทุจริต ป้ายประชาสัมพันธ์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม

คอร์รัปชัน่ จัดท าวารสาร  ประชาธิปไตยในชุมชน

จัดท าแผ่นพับรณรงค์

ป้องกันการทุจริต

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)



แบบ ผ. ๐2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที ่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

แผนงานที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพแก่บุคลากร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ( KPI ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ให้บุคลากรในสังกัดและ จัดวิทยากรอบรมให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง บุคลากรเทศบาลฯ ส านักปลัด

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ประชาชนในพืน้ที่มีความกล้า ความรู้แก่ประชาชนผู้ ทีจ่ดักจิกรรม และประชาชนในพืน้ที่มี

และคุณลักษณะการเป็นผู้น า แสดงออกอย่างถูกต้อง เข้ารับการอบรมจัดท า ความรู้ความเข้าใจและ

มีบุคลิกภาพและภาวะผู้น า ป้ายประชาสัมพันธ์ มีโอกาสและพืน้ที่ในการ

และผู้ตามที่ดี จัดท าวารสาร  กล้าแสดงออก 

จัดท าแผ่นพับรณรงค์ อย่างสร้างสรรค์ 

รวม 22  โครงการ 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 

                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  -   2565)

เทศบาลเมืองเดชอุดม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6  การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุง่สัมฤทธิ์

งบประมาณและที่มา (บาท)








