
 
 
 
 
 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
-------------------------------------------------- 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 กำหนดว่าในการดำเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม จึงได้รวบรวมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ขึ้น โดยมีราย 
ละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  ก. วสิัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองนครพนม 
  “ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอ้ืออาทร เมืองนครพนมพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน” 
 

  ข. เป้าประสงค์ ของเทศบาลเมืองนครพนม มีดังนี้ 
  (1) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ
แก่ความต้องการของประชาชน 
  (2) เมืองนครพนมเป็นเมืองน่าอยู่คงเอกลักษณ์และคุณค่าของเมือง 
  (3) มีสังคมที่เอ้ืออาทรและชุมชนเข้มแข็ง 
  (4) ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  (5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  (6) มีระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เหมาะสม 
  (7) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
 

(8) มีระบบ... 
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  (8) มีระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง 
  (9) มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  (10) ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีการสืบสานและ
เผยแพร่ให้คงอยู่พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
  (11) มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสมดุลเอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน 
  (12) เมืองนครพนมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  (13) บุคลากรและการบริการของหน่วยงานมีศักยภาพ 
  (14) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารดำเนินงาน 
 

  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองนครพนม มี 6 ยุทธศาสตร์ ดงันี้ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน   
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   

  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 

  ง. การวางแผนพัฒนา 
  เทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิเช่น การจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำเป็นแผนงานและโครงการพัฒนา แล้วนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว 
 

  เทศบาลเมืองนครพนม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ซ่ึงสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

35 494,500,000 26 416,525,140 19 59,919,415 4 5,269,720 

2. ด้านสังคมและ
ชุมชน 

60 37,610,000 59 37,780,000 58 37,730,000 44 35,850,000 

3. ด้านการศึกษา 64 44,200,000 66 48,380,000 63 39,850,000 52 18,750,000 
4. ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิ่งแวดล้อม 

7 2,130,000 8 8,130,000 6 630,000 3 350,000 

5. ด้านเศรษฐกิจ 2 300,000 2 300,000 2 300,000 1 100,000 
6. ด้านบริหารจัดการ 99 39,808,080 133 90,678,320 36 19,962,480 17 15,164,920 

รวม 267 618,548,080 294 601,793,460 184 158,391,895 121 75,484,640 

จ. การจัดทำ... 
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  จ. การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และได้ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
เมืองนครพนม (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563) รวมจำนวน 149 โครงการ เป็นเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 54,542,220 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี ้
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
(จำนวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสังคมและชุมชน 
ด้านการศึกษา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริหารจัดการ 

11 
28 
38 
2 
1 

69 

23,135,500 
4,680,000 

12,881,000 
2,030,000 

100,000 
11,715,720 

 รวม 149 54,542,220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด...
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รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองนครพนม (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ที่ได้นำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยข้าง นรข.เขตนครพนม 
จากแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 212 ช่วงที่ 1 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

500,000 เงินสะสม - ยังไม่ดำเนินการ 
(ข้ันตอนขอ

อนุญาตใช้พ้ืนที่) 

ถนน ค.ส.ล. 
1 สาย กว้าง 
4 ม. ยาว
180 ม. หนา 
0.15 ม. พ้ืนที ่
706 ตร.ม. 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนน ค.ส.ล. พร้อม 
วางท่อระบายน้ำ ถนนศาลา-
กลาง ช่วงหน้าบ้านพักรอง-
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและมีทาง
ระบายน้ำในพ้ืนที่ 

392,000 เงินสะสม 391,000 100% ขยายผิวจราจร
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 
1 สาย กว้าง
1.20-6 ม.
ยาว 191 ม.
หนา 0.15 ม.
พ้ืนที่ 324
ตร.ม. 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างจัดทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติคร่อมถนน 
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

- เพ่ือเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีของ
ประชาชนต่อสถาบัน 

 

4,604,500 เงินสะสม - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ข้ันตอนอุทธรณ์) 

ซุ้มประตู
เฉลิมพระ-
เกียรติ กว้าง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหลง่ท่ีมา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

  เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระมหากษัตริย์ 
เนื่องในโอกาสมหา-
มงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 

    28 ม. แบบซุ้ม
ที่มีอัตลักษณ์
ภาคอิสาน 
แบบที่ 2 
คร่อมถนน
นิตโย 1 จุด 

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนร่วมจิตรถวาย 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

500,000 เงินสะสม 449,000 100% ปูแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต
ผิวจราจรถนน
1 สาย กว้าง
7.50 ม. ยาว
199 ม. หนา
0.05 ม. พ้ืนที่
1,508 ตร.ม. 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนสารภาณนิมิต 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

2,025,000 เงินสะสม 1,370,000 100% ปูแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต
ผิวจราจรถนน
1 สาย กว้าง
5 ม. ยาว
1,202 ม.
หนา 0.05 ม.
พ้ืนที่ 6,196 
ตร.ม. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนบำรุงเมือง 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

1,261,000 เงินสะสม 970,000 100% ปูแอสฟัลท์-
ติกคอนกรีต
ผิวจราจรถนน
1 สาย กว้าง
9.70 ม. ยาว
381 ม. หนา
0.05 ม. พ้ืนที่
3,844 ตร.ม. 

7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ซอยข้างโรงแรมดาหลา 
ถนนอดุลยทาน 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกและมีทาง
ระบายน้ำในพ้ืนที่ 

497,000 เงินสะสม 496,000 100% ถนน ค.ส.ล. 
1 สาย กว้าง
5 ม. ยาว
106 ม. หนา
0.15 ม. พ้ืนที่
521 ตร.ม. 

8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ชอยแยกจาก
ซอยสุขาวดีถึงสุดรั้วโรงเรียน
เทศบาล 6 (ยงใจยุทธ) 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ 
สัญจรไปมาได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย 

427,000 เงินสะสม 426,000 100% ขยายผิวจราจร
ถนน ค.ส.ล.
1 สาย กว้าง
0.50-1.20 ม.
ยาว 372 ม.
หนา 0.15 ม.
พ้ืนที ่735
ตร.ม. 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ถนนธำรงค์ประสิทธิ์ 
(เริ่มจากบริเวณสี่แยกถนน
ราษฎร์อุทิศ ถึงสี่แยกถนน
ลูกเสือ) 

- เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ 
สัญจรไปมาได้รับความ 
สะดวกและปลอดภัย 

1,525,000 เงินสะสม 1,520,000 100% ขยายผิวจราจร
ถนน ค.ส.ล.1 
สาย กว้าง
0.80-1 ม.
ยาว 680 ม.
หนา 0.15 ม. 

10 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า บ้านท่าควาย 

- เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำให้ใช้งานได้
พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสูบน้ำ 

1,714,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 876,600 100% ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำ ขนาด
110 กิโลวัตต์
พร้อมแพเหล็ก
ตู้ควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์
อ่ืน  ๆณ สถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าควาย1 
แห่ง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

11 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสุรทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำ
โขง ชุดโคมสาดแสงพร้อม
หลอด LED 200 วัตต์ 
จำนวน 72 ชุด ชุดโคมถนน
พร้อมหลอด LED 80 วัตต์ 
จำนวน 200 ชุด ชุดโคมไฟ
ถนนหลอด LED 20 วัตต์ 
จำนวน 300 ชุดและติดตั้ง
เสา High Mast บริเวณลาน
กันเกรา ลานพญาศรสัตต
นาคราช ลานพญานาค รวม 
3 ต้น เทศบาลเมืองนครพนม 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 

9,690,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 9,620,000 ขั้นตอนตรวจรับ 
งานจ้าง 
90% 

ชุดโคมสาดแสง
พร้อมหลอด 
LED 200 วัตต์ 
จำนวน 72 ชุด 
ชุดโคมถนน
พร้อมหลอด 
LED 80 วัตต์ 
จำนวน 200 
ชุด ชุดโคมไฟ
ถนนหลอด LED 
20 วัตต์ 
จำนวน 300 
ชุดและติดตัง้
เสา High Mast 
บริเวณลาน
กันเกรา ลาน
พญาศรสัตต
นาคราช ลาน
พญานาค รวม 
3 ต้น 

รวม 23,135,500  16,118,600 (คิดเป็นร้อยละ 69.67) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพ่ือจัดกิจกรรมสำหรบั
ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

70,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

- 

2 ด้านสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และทัศนศึกษาดูงาน 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ใน
วิทยาการใหม่ๆ สำหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผล 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง 95,405 100% บุคลากร
รอ้ยละ 80 
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุข
และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3 ด้านสังคมและชุมชน โครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ - เพ่ือพัฒนาเสริมสร้าง
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
พร้อมทั้งด้านความสะอาด
ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 49,930 100% - 

4 ด้านสังคมและชุมชน โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย - เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีสุขาวะที่ดี
ครอบคลุมใน 4 มิติ 
ทั้งด้านกาย จิต สังคม 
และจิตวิญญาณ 

70,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

- 

5 ด้านสังคมและชุมชน โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

   ตรวจแนะนำร้านค้า 
ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ต่อผู้บริโภค 

     

6 ด้านสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

- เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ 
ผู้ประกอบกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ
และประเมินความเสี่ยง 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือพัฒนาสถาน-
ประกอบการพร้อม
การพัฒนาคุณภาพ 
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA) 
ด้านการจัดการกิจการ
ที่อันตรายต่อสุขภาพ 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

- 

7 ด้านสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งตลาดชุมชนเมือง 
(ถนนคนเดิน) ของเทศบาล
เมืองนครพนม 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ให้ตลาดชุมชนเมือง 
มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีมาตรฐาน ถูกตาม
หลักสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง - ไมไ่ด้ดำเนินการ 
 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้

ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

8 ด้านสังคมและ
ชุมชน 

โครงการพบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสำหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้สูงอายุด้วยกันในการดำเนินชีวิต 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 49,500 100% ให้ความรู้ด้าน
สวัสดิการและ
หลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการใน
เขตเทศบาล
1,000 คน 

9 ด้านสังคมและ
ชุมชน 

โครงการจัดค่ายน่าอยู่
สำหรับเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไดร้วมกลุ่มทำ
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคมร่วมกัน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

 

10 ด้านสังคมและ
ชุมชน 

โครงการพัฒนากลุ่ม
สตรีและเยาวชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

- เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีและเยาวชนใน
เขตเทศบาลรวมตัวในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ต่อสังคม 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย 

- 

11 ด้านสังคมและ
ชุมชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
แกนนำสุขภาพ 

- เพ่ือสนับสนุนพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง 150,000 100% - 

12 ด้านสังคมและ
ชุมชน 

โครงการสังคม
สงเคราะห์ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และให้ความรู้ในการดำรงชีพพร้อม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง 99,820 100% ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 
25 ชุมชน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

13 ด้านสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์
ด้านการพัฒนาชุมชน
ให้แก่ประชาชนกลุม่ 
เป้าหมายให้มีความ 
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

500,000 รายได้จัดเก็บเอง 247,050 100% ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 

25 ชุมชน 

14 ด้านสังคมและชุมชน โครงการประกวดชุมชนและ
คณะกรรมการดีเด่น 

- เพ่ือกระตุ้นประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาล 
ให้เกิดการแข่งขัน 
ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้ดีขึน้ 
ในทุกๆ ด้าน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

15 ด้านสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการบริหาร
การดำเนินงานคณะกรรมการ
ชุมชน 

- เพ่ือให้แกนนำชุมชน
และกรรมการชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาชุมชน 
 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

60,000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ต่อเนื่อง) 

จัดประชุมพบปะ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็
เดือนละ 1 ครั้ง
และจัดอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชน 6 ครั้ง 

16 ด้านสังคมและชุมชน โครงการเลือกตั้งประธาน
กรรมการชุมชน 

- เพ่ือเป็นแกนนำในการ
พัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง 29,550 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ต่อเนื่อง) 

จัดการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ
ชุมชนที่ว่างลง
ในเขตเทศบาล 
7 ชุมชน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้

ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

17 ด้านสังคมและชุมชน โครงการสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนในเขตเทศบาล 

- เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพฒันาชุมชน
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตลอดจนให้
ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

60,000 รายได้จัดเก็บเอง 60,000 100% - 

18 ด้านสังคมและชุมชน โครงการสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
เมืองนครพนม 

- เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานประกอบการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของหน่วยงาน 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

- ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

19 ด้านสังคมและชุมชน โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล 

- เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
โทษของยาเสพติดและ
มีส่วนรว่มในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนของตนเอง 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

- ยังไม่ดำเนินการ 
(ดำเนินการเดือน 
ก.ค. - ก.ย. 63) 

- 

20 ด้านสังคมและชุมชน โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย - เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัยและมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
อัคคีภัย 
 

80,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ดำเนินการเดือน 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

21 ด้านสังคมและชุมชน โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

- เพ่ือให้พนักงานและ
ลูกจ้างมีความรู้ด้าน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

40,000 รายได้จัดเก็บเอง 30,900 100% จัดฝึกอบรม
บุคลากรของ
เทศบาล เช่น
การอพยพหนีไฟ
ฝึกซ้อมดับเพลิง 
100 คน 

22 ด้านสังคมและชุมชน โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิน่ของเทศบาล
เมืองนครพนม 

- เพ่ือจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่ครบวาระ ลาออก 
และหรือเสียชีวิต 

1,500,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

- ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

23 ด้านสังคมและชุมชน โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การจดัการเลือกตั้ง ส.ส.  
และ ส.ว. 

- เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
และ ส.ว. ให้เป็นไปโดย
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

500,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

24 ด้านสังคมและชุมชน โครงการรับ-ส่งเสด็จพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

- เพ่ือดำเนินกิจกรรม
การรับ-ส่งเสด็จ 
ให้สมพระเกียรติ 

250,000 รายได้จัดเก็บเอง 23,940 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ต่อเนื่อง) 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ
ตกแต่งสถานที่
รับ-ส่งเสด็จ 
1 ครั้ง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

25 ด้านสังคมและชุมชน โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร-
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

- เพ่ือสำรวจและควบคุม
ประชากรสุนัข แมว 
ทั้งท่ีมีและไม่มีเจ้าของ 
- เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากสัตว์ในเขต
เทศบาล 

170,000 เงนิอุดหนุนทั่วไป 170,000 100% - 

26 ด้านสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน 
ตามพระปณิธานของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนในเขตเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

170,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 170,000 100% 1. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่ดีรับ
การสำรวจเพ่ือขึ้น
ทะเบียนสัตวเ์ลี้ยงที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของและได้รับ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า  
2. ร้อยละ100 
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
ได้รับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบา้ 
3. ร้อยละ 90 
ของสัตว์เลี้ยงที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

27 ด้านสังคมและชุมชน โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร-
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวาง-
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

- เพ่ือออกหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการ
ตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้นแก่ประชาขน 
ในเขตเทศบาลเชิงรุก 

160,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000 100% - 

28 ด้านสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาตลาดประชารฐั
ท้องถิ่นสุขใจใส่ใจผู้บริโภค
รองรับการค้ายุคใหม่ 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมตลาดสด
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
- เพ่ือให้ประชาชนได้ 
ใช้และบริโภคสินค้า 
ที่สะอาดปราศจาก 
สารปนเปื้อน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

รวม 4,680,000  1,396,095 (คิดเป็นร้อยละ 29.83) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านการศึกษา โครงการรณรงค์และป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

- เพ่ือให้นักเรียนรู้จักโทษ
ของยาเสพติด และมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ 

211,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 108,000 100% นักเรียนสังกัด
เทศบาล 

 จำนวน 6 แห่ง 
2 ด้านการศึกษา โครงการอบรมสัมมนาด้าน 

วิชาการและทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูโรงเรียนสงักัด
เทศบาล 

- เพ่ือให้ครูมีความรู้
ทักษะและประสบการณ์ 
ในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น 

250,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

310,550 
(โอนเพ่ิม) 

100% คณะผู้บริหาร 

3 ด้านการศึกษา โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับภาคและระดับประเทศ 

- เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลให้รู้จักทั่วกัน
ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

4 ด้านการศึกษา โครงการแข่งขันกิจกรรม
วิชาการดีเด่นของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

- เพ่ือให้นักเรียนได้มี
การฝึกฝนและพัฒนา
การศึกษาด้านวิชาการ
และเตรียมพร้อมเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภาค
และระดับอ่ืนๆ 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

- ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

5 ด้านการศึกษา โครงการประกวดโรงเรียน
และคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 

- เพ่ือสนองพระราชดำริ 
และเป็นการกระตุ้น 
ให้โรงเรียน นักเรียน
พัฒนาโรงเรียนของ 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

100,000 
(โอนเพ่ิม) 

100% 
 

โรงเรียน ท.4,ท.6 
เป็นตัวแทน
ประกวด
ระดับประเทศ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

   ตนเองให้ดียิ่งขึ้น     ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

6 ด้านการศึกษา โครงการประกวดโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ 
ครูอัตราจ้างดีเด่น 

- เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้บริหารและครู 
- เพ่ือกระตุ้นให้ครู 
มีการพัฒนาอยู่เสมอ 

10,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

7 ด้านการศึกษา โครงการสอนเสริมเพ่ิมคุณภาพ 
ทางการศึกษา 

- เพ่ือให้นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับความรู้และเข้าใจ
ในวิชาการต่างๆ ยิ่งขึ้น 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

8 ด้านการศึกษา โครงการแข่งขันคนเก่งของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

- เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีเด่น
ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
ในระดับอำเภอและ
ระดับจังหวัด 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
 

- 

9 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ - เพ่ือให้สังคมได้เห็นถึง 
ความสำคัญของเด็ก
และส่งเสริมให้เด็ก 
กล้าแสดงออก 

200,000 รายได้จัดเก็บเอง 200,000 100% จัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิจำนวน
1 งาน ผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม
1,200 คน 

10 ด้านการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และติดตามผล 

- เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูให้สามารถ 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

  การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น นำไปปรับใช้ในการ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

     

11 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ ร.9 

- เพ่ือให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้ระลึกนึกถึง
พระคุณขององค์ ร.9 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

12 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ - เพ่ือให้นักเรียนระลึก
ถึงพระคุณของมารดา
และรู้จักกตัญญูกตเวที 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

13 ด้านการศึกษา โครงการจัดทำข้อสอบ 
ปลายภาคและปลายปี 

- เพ่ือใช้วัดผลการเรียน
ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึน้ 

70,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

14 ด้านการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน
Mini English Program 
(M.E.P.) ของโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

- เพ่ือให้เด็กนกัเรียน 
มีความรู้สามารถใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้อง
ทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขยีน 

950,000 รายได้จัดเก็บเอง 700,000 80% 
(ต่อเนื่อง) 

จัดจ้างครูสอน
ชาวต่างชาติ 
3 คน ร.ร.ท.3 
(1 คน) ร.ร.ท.
4 (2 คน) 

15 ด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
เนตรนารี 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารีของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล โดยการ
เข้าร่วมชุมนุมทุกระดับ 

10,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

- ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

16 ด้านการศึกษา โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองนครพนม 

- เพ่ือฝึกอบอบรม
ผู้บริหารและคณะครู
สำหรับการทำหน้าที่
เป็นผู้กำกับลูกเสือ 

10,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

17 ด้านการศึกษา โครงการเดินทางไกลและ 
อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ 
ยุวกาชาด และเนตรนารี 

- เพ่ือฝึกให้นักเรียน
รู้จักอดทน เสียสละ 
มีความสามัคคีและ 

สามารถอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะมีระเบียบวินัย 
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อ่ืนได้ 

40,000 รายได้จัดเก็บเอง 
 

40,000 100% จัดกิจกรรม
เดินทางไกล
และอยู่ค่าย
พักแรมของ
โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาล 
ทั้ง 5 แห่ง 
(ป.4-ป.6) 

18 ด้านการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับประเทศ 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การแข่งขันกีฬาระดับ 
ภาคและระดับประเทศ 
และส่งเสริมทักษะทาง
กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน 

500,000 รายได้จัดเก็บเอง 497,780 
 

100% จัดส่งนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน 80 คน 
จ.นครราชสีมา 

19 ด้านการศึกษา โครงการลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ
และป้องกันยาเสพติด 

- เพ่ือให้เยาวชนและ 
ประชาชนเห็นคณุค่า
ของการออกกำลังกาย 
และเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

60,000 รายได้จัดเก็บเอง 60,000 100% จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์สำหรับ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ลานกีฬาในเขต
เทศบาล จำนวน
2 แห่ง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

20 ด้านการศึกษา โครงการนันทนาการเพ่ือ
เยาวชนและประชาชน 

- เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้แสดงออก 
ถึงความสามารถใน
หลายๆ ด้าน พร้อมใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง 30,000 100% จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬามอบให้ชุมชน
ในเขตเทศบาล3 
ชุมชน 

21 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ - เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบ-
ประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย 

200,000 รายได้จัดเก็บเอง 700,000 
(โอนเพ่ิม) 

100% จัดกิจกรรมนับ
ถอยหลัง 
สวดมนตข์้ามปี 
ทำบุญตักบาตรและ
ตกแต่งบริเวณ
สถานทีจ่ัดงาน 1 
งานผู้เข้าร่วมงาน
2,000 คน 

22 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานประเพณี 
ออกพรรษาและไหลเรือไฟ 

- เพ่ือส่งเสริมและรักษา 
ขนบประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

3,000,000 รายได้จัดเก็บเอง 2,993,000 
 

100% จัดกิจกรรม 
งานประเพณีออก
พรรษาและไหล
เรือไฟ เช่น การ
แข่งขัน 
เรือยาว ขบวนแห่
ปราสาทผึ้งเรือไฟ
โบราณ ตักบาตร
เทโว ผู้ร่วมงาน
จำนวน 2,000 
คน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

23 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

- เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบ- 
ประเพณีอันดีงามและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

900,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

24 ด้านการศึกษา โครงการทำบุญงานประเพณี
เดือน 7 (บุญซำฮะเมือง) 

- เพ่ือส่งเสริมและ
รักษาขนบประเพณีอัน
ดีงาม 
ของท้องถิน่ 

80,000 รายได้จัดเก็บเอง 80,000 100% ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้
แสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

25 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

- เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 

400,000 รายได้จัดเก็บเอง  - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

26 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

- เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประเพณี
อันดีงามและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง 247,000 100% จัดงานประเพณลีอย
กระทงประกวด
กระทง นางนพมาศ
และทำบุญตักบาตร1 
งาน  

27 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันคริสต์มาส
และแห่ดาว 

- เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อันดีงามของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

100,000 รายได้จัดเกบ็เอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

28 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานอุปรากรจีน 
(งานงิ้ว) 

- เพ่ือส่งเสริมประเพณี
ของคนไทยเชื้อสายจีน
ในเขตเทศบาลให้คงอยู่ 
สืบไป 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง 150,000 100% ตกแต่งสถานที่
เวที ค่าเครื่อง
บวงสรวง 1 งาน 

29 ด้านการศึกษา โครงการเซ่นไหว้ศาลเจ้าพ่อ 
ในเขตเทศบาล 

- เพ่ือทำการเซ่นไหว้
และบูรณะศาลเจ้าพ่อ
ที่สำคัญให้อยู่คู่บ้าน 
คู่เมืองตลอดไป 

80,000 รายได้จัดเกบ็เอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

30 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานเทศกาล 
วันตรุษจีน 

- เพ่ือสนับสนุนการ 
จัดงานประเพณีของ
คนไทยเชื้อสายจีน 
และเชื้อสายเวียดนาม 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง 150,000 100% ตกแต่งสถานที่
เวที ค่าเครื่อง
บวงสรวง ประดับ
โคมไฟ 1 งาน 

31 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานบุญเดือนห้า
บูชาพระธาตุนคร 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นในเขต
เทศบาล 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

32 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานพิธีบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนใช้เวลาช่วง 
ปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์และเข้าใจ 
ในหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

33 ด้านการศึกษา โครงการสรงน้ำพระติ้ว-พระเทียม
และพระทอง-พระเทียม 

- เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมในวัน
สำคัญทางศาสนา 

50,000 รายไดจ้ัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
 

- 

34 ด้านการศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

- เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลให้มี
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
และตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 

3,500,000 เงินอุดหนุนทัว่ไป - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

35 ด้านการศึกษา โครงการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

- เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
การศึกษาให้ตรงกับ
ปัญหาความต้องการ
ของโรงเรียนแต่ละแห่ง 

100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

36 ด้านการศึกษา โครงการเฉลิมฉลองสมโภช
เมืองนครพนม 

- เพ่ือให้ประชาชน 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและร่วม
เฉลิมฉลองการก่อตั้ง
เมืองนครพนม 

200,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

37 ด้านการศึกษา โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับอาเซียน 
"นักเรียนแลกเปลี่ยน 

- เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
การศึกษาในระดับอาเซียน 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนและ 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของ

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

  วัฒนธรรม ภาษา และ
วิชาการ ระหว่างโรงเรียน 
ท.3 กับประเทศใกล้เคียง" 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
และเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

     

38 ด้านการศึกษา โครงการจัดงานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ร.10 

- เพ่ือให้ประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้น้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์ ร.10 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

 รวม 12,881,000  6,366,330 (คิดเป็นร้อยละ 49.42) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในชุมชน 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้
และความเข้าใจให้แก่
ประชาชนได้ตระหนักถึง
การบรโิภคและกิจกรรม
ทีก่่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซเรือกระจกภายใน
ชุมชน 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาออกแบบ
ระบบบำบัดน้ำเสียในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม 

- เพ่ือศึกษาออกแบบ
ความเหมาะสมของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

2,000,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

รวม 2,030,000  - (คิดเป็นร้อยละ 00.00) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพของประชาชนในเขต
เทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์
ทางด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนในชุมชน 
เขตเทศบาล 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง 100,000 100% จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน
การส่งเสริม
อาชีพในชุมชน
และอบรมการ
จัดตั้งหรือ 
จดทะเบียน
กลุ่มอาชีพ 
กับหน่วยงาน
ภาครัฐ 60 คน 

รวม 100,000  100,000 (คิดเป็นร้อยละ 100.00) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

1 ด้านบริหารจัดการ โครงการอบรมสัมมนาและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและทัศนศึกษา 
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ ์
ให้แก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

400,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

2 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

85,000 รายได้จัดเก็บเอง 8,850 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ตอ่เนื่อง) 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับ
เพ่ิมเติมของ
เทศบาล 
100 เล่ม 

3 ด้านบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลให้เป็น
ปัจจุบัน 

600,000 รายได้จัดเก็บเอง 598,616 100% ปรับปรุงข้อมูล
และจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
สำรวจข้อมูล
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 2 คน 

4 ด้านบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษ ี

- เพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น 

860,000 รายได้จัดเก็บเอง 837,470 100% จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก
ปฏิบัติหน้าที่
จัดเก็บค่าจอด
ยานพาหนะ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

        ในเขตเทศบาล 
8 คน 

5 ด้านบริหารจัดการ โครงการอบรมสัมมนาและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการคลังและทัศนศึกษา
ดูงาน 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

400,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

6 ด้านบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ของเทศบาล 

- เพ่ือดำเนินการตามที่
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดให้ต้อง
จัดทำรายการเบิกจ่าย 
เงินในระบบโปรแกรม 
e-LAAS 

350,000 รายไดจ้ัดเก็บเอง 140,806 100% จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก 
ปฏิบัติหน้าที่
บันทึกข้อมูล
การเบิกจ่าย
การลงบัญชี 
การจัดทำ
รายงานเช็ค
และงานอ่ืนๆ 
2 คน 

7 ด้านบริหารจัดการ โครงการประชุมผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลเมืองนครพนม 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นระหว่างผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการพร้อม
รับทราบถึงปัญหา
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 13,200 100% จัดประชุม
เดือนละ 
1 ครั้ง 
(3 ครั้ง) 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

8 ด้านบริหารจัดการ โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ของเทศบาลเมืองนครพนม 

- เพ่ือสร้างความรู้และ 
ความเข้าใจต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กรและตนเอง 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

9 ด้านบริหารจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

- เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ 

50,000 รายได้จัดเกบ็เอง 50,000 100% - 

10 ด้านบริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

- เพ่ือให้ครูและนักเรียน 
สามารถเอาตัวรอดจาก 
เหตุเพลิงไหม้และช่วย 
ดับเพลิงไหม้ข้ันพ้ืนฐานได ้

60,000 รายได้จัดเก็บเอง 46,250 100% จัดการฝึกอบรม
บุคลากรของ
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล เช่น
การอพยพหนีไฟ
ฝึกซ้อมดับเพลิง
และที่เกี่ยวข้อง
550 คน 

11 ด้านบริหารจัดการ โครงการพัฒนามาตรฐาน 
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
ของหน่วยงานให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

12 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

16,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

13 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

50,600 รายไดจ้ัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

14 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(สำนักการคลัง) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

119,000 รายได้จัดเก็บเอง 119,000 100% เครื่องคอม- 
พิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สำหรับงาน
สำนักงาน 
จอขนาด 19 นิ้ว
5 เครื่อง 

15 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อตู้ชั้นเก็บแฟ้ม
เอกสาร (สำนักการคลัง) 

- เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสาร
ให้มีความเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย 

30,000 รายได้จัดเก็บเอง 30,000 100% ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม
เอกสาร แบบ 
10 ช่อง 4 ชั้น 
3 หลัง 

16 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
ทำงาน (สำนักการคลัง) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
และเก้าอ้ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

45,000 รายได้จัดเก็บเอง 45,000 100% โต๊ะและเก้าอ้ี
ทำงาน ขนาด 
5 ฟุต 5 ชุด  

17 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
ทำงาน (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
และเก้าอ้ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

14,780 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

18 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

53,200 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

19 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

22,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

20 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ 
หน้าโฟเมก้าขาว (สำนัก 
ปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือใช้ในการจัดประชุม 
และอบรมสัมมนาต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

51,000 รายได้จัดเก็บเอง - 100% โต๊ะพับหน้า- 
โฟเมก้าขาว 
จำนวน 30 ตัว 

21 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ- 
อากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ตู้ตั้งพ้ืน ไม่มีระบบฟอก
อากาศ (สำนักลัดเทศบาล) 

- เพ่ือเป็นการห้บริการ
แก่ประชาชนที่มา
ติดต่อและรับบริการ
จากหน่วยงาน 

122,000 รายได้จัดเก็บเอง - 100% เครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2 เครื่อง 

22 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม
(สำนักปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือใช้รองรับการ
จัดงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

70,000 รายได้จัดเก็บเอง 70,000 100% เกา้อ้ีบุนวม 
จำนวน 100 ตัว 

23 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ 
หอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน
(สำนักปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือใช้ติดตั้งประจำ
จุดสูบน้ำ-รับน้ำ แห่ง
ที่ 2 ในเขตเทศบาล 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

24 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 
ครบชุด (กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือใช้ในการบันทึก 
ภาพงานกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

55,000 รายได้จัดเก็บเอง 42,090 100% กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

        24 ล้านพิกเซล 1 
กล้อง 

25 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อถังอากาศ
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
 

- เพ่ือให้มีถังอากาศ 
เครื่องช่วยหายใจ 
เพียงพอสำหรับการ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ที่อากาศไม่เพียงพอ 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

26 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ- 
อากาศพร้อมติดตั้งประจำ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือปรับอุณหภูมิห้อง 
ทำงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีความเหมาะสม 
 

57,200 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

27 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
ชนิดมือถือ กำลังส่งขนาด 
5 วัตต์ (สำนักปลัดเทศบาล) 
 

- เพ่ือให้มีวิทยุสื่อสารใช ้
ในการติดต่อสื่อสาร 
ประสานงานในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

120,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

28 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ี
เหลี่ยมแบบกระเบื้อง (ชุด
โต๊ะเก้าอ้ีม้าหินอ่อน) ประจำ
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล
(กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือให้ประชาชนที่มา
ใช้บริการได้มีที่นั่งพัก 
รอรถโดยสาร 
 

11,340 รายได้จัดเก็บเอง 11,340 100% ชุดโต๊ะเก้าอ้ี
เหลี่ยมแบบ
กระเบื้อง 

จำนวน 6 ชุด 

29 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อและติดตั้ง 
เสียงตามสายภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลเมือง 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และ 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง 150,000 100% ติดตั้งเสียงตาม
สายจำนวน 1 

แห่ง 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

  นครพนม (กองวิชาการ 
และแผนงาน) 

ประชาชนที่มารับบริการ      

30 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 
ติดตั้งประจำรถยนต์ 
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

- เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

31 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ
ติดตั้งห้องประชุมสภาเทศบาล 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือและ 
อุปกรณ์รองรับในการ 
จัดประชุม 
 

46,700 รายได้จัดเก็บเอง 46,700 100% เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

พร้อมจอรับภาพ 

จำนวน 1 ชุด 
32 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี

นักเรียนสำหรับโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล (สำนัก
การศึกษา) 

- เพ่ือให้โรงเรียนมีโต๊ะ 
และเก้าอ้ีเพียงพอกับ 
จำนวนนักเรียน 
 

500,000 รายได้จัดเก็บเอง 500,000 100% โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 
จำนวน 310 ชุด 

33 ด้านบริหารจัดการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองแสง) 

- เพ่ือให้โรงเรียนมีรั้ว 
ทีม่ีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย 

459,200 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

34 ด้านบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
(อาคารกล้วยไม้) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม
(ยงใจยุทธ)  

- เพ่ือให้โรงเรียนมี 
อาคารเรียนพร้อม 
รับการเรียนการสอน 
และมีความปลอดภัย 

150,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

35 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

66,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต 

  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(สำนักการศึกษา) 

      

36 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 
ชนิด 2 ตา (สำนักการศึกษา) 
 

- เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้
ในการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

65,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

37 ด้านบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 
(รตันโกสินทร์ 200 ปี) 
 

- เพ่ือปรับปรุงถนน 
ให้อยู่ในสภาพที่ดี
ปลอดภัยกับผู้ที่ใช้
สัญจร 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

38 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) 

- เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

204,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

39 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้ออัฒจันทร์ 
นั่งชมกีฬากลางแจ้ง 
(สำนักการศึกษา) 
 

- เพ่ือให้มีอัฒจันทร์ 
สำหรับรองรับการนัง่ชม 
กีฬาและการจัดกิจกรรม 
ต่างๆ ของเทศบาล 

450,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

40 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

49,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

41 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อตู้ชั้นเก็บ
เอกสาร แบบ 40 ช่อง 

- เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสาร 
ให้เป็นระเบียบ 

10,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

42 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น 
หมอกควันหรือเครื่องพ่น 
ฝอยละออง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

118,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

43 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ใช้ในการ
ฉีดล้างรถขยะ 
 

75,000 รายได้จัดเก็บเอง 75,000 100% เครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง 
ขนาด 120 บาร์ 
5 เครื่อง 

44 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อและติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV พร้อมระบบประจำ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาลเมืองนครพนม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือให้มีอุปกรณ์ 
ในการเฝ้าระวังและ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

96,000 รายได้จัดเก็บเอง 96,000 100% กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  CCTV
ชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง 
สำหรับใช้ในงาน
รักษาความ-
ปลอดภัยทั่วไป 
2 ชุด (1 ชุด 
มีกล้องวงจรปิด
CCTV อย่างน้อย
5 ตัว) 

45 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและ 

- เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใน
การดำเนินงานด้าน 

46,600 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

  สิ่งแวดล้อม) การรักษาความสะอาด
ล้างถังขยะและบริเวณ
พ้ืนวางถังขยะในเขต
เทศบาล 

     

46 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้าน 
ทันตกรรมของศูนย์ 
บริการสาธารณสุข
เทศบาล 

460,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

47 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องปั่น
และผสมสารอุดฟัน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้าน 
ทันตกรรมของศูนย์ 
บริการสาธารณสุข
เทศบาล 

24,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

48 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อชุดทันตกรรม
เคลื่อนที่พร้อมเก้าอ้ีสนาม
และโคมไฟ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้าน 
ทันตกรรมในการออก 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
ด้านสาธารณสุขในเขต
เทศบาล 

260,000 รายได้จัดเกบ็เอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

49 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน ๖ ล้อ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ 
ขนถ่ายขยะมูลฝอย 
ในเขตเทศบาล 

2,119,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

50 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องช๊อต 
สลบสุกรประจำโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาล (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงานประจำ 
โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล 

100,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

51 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น 
หมอกควันชนิดพกพา 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงานในการ 
ดำเนินงานควบคุม 
ป้องกันโรค 

63,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

52 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง X-
Ray ฟัน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือใช้ในการให้บริการ 
ทันตกรรมประจำศูนย์ 
บริการสาธารณสุขของ 
เทศบาล 

300,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

53 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องฉาย
แสงอุดฟัน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือใช้ในการให้บริการ 
ทันตกรรมประจำศูนย์ 
บริการสาธารณสุขของ 
เทศบาล 

35,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไมด่ำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

54 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องขูดหินปูน
เคลื่อนที ่(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 

- เพ่ือใช้ในการให้บริการ 
ทันตกรรมประจำศูนย์ 
บริการสาธารณสุขของ 
เทศบาล 

26,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

55 ด้านบริหารจัดการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

- เพ่ือใช้เป็นลานสำหรับ 
จอดรถขยะให้มีความ- 

200,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

  แห่งใหม่ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

     

56 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(กองช่างสุขาภิบาล) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

23,800 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

57 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
ทำงาน (กองช่างสุขาภิบาล) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
และเก้าอ้ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

9,200 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

58 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายไหล่ (กองช่าง
สุขาภิบาล) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

38,000 รายไดจ้ัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

59 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบ 
ไฟเบอร์กลาส (กองช่าง
สุขาภิบาล) 
 

- เพ่ือใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ 
ในการล้างทำความสะ- 
อาดเครื่องจักร รถยนต์ 
ณ สถานที่บ่อฝังกลบ 
ขยะมูลฝอยเทศบาล 

16,600 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

60 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(กองสวัสดิการสังคม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

22,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

61 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(กองสวัสดิการสังคม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

15,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

62 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(กองสวัสดิการสังคม) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

22,000 รายได้จัดเก็บเอง 22,000 100% คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
1 เครื่อง 

63 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อกล้อง 
ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(กองสวัสดิการสังคม) 

- เพ่ือใช้บันทึกภาพ
งานกิจกรรมต่างๆ  
ของส่วนราชการ 
 

19,300 รายได้จัดเก็บเอง 19,300 100% กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
จำนวน 1 ตวั 

64 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
(กองช่าง) 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

120,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

65 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
ทำงาน (กองช่าง) 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ
และเก้าอ้ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

21,000 รายได้จัดเก็บเอง 21,000 100% โต๊ะ เก้าอ้ี
สำนักงาน จำนวน 

3 ชุด 
66 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องตัด 

คอนกรีต (กองช่าง) 
- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

50,000 รายได้จัดเก็บเอง 50,000 100% เครื่องตัด
คอนกรีต จำนวน 

1 เครื่อง 
67 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

แบบฉีดหมึก (กองช่าง) 
- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

25,200 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนินการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 

68 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อเคาเตอร์ 
สำนักงาน (กองช่าง) 
 

- เพ่ือให้มีเคาเตอร์สำหรับ
ไว้บริการประชาชนที่มา 
ติดต่อราชการ 

17,000 รายได้จัดเก็บเอง 15,000 100%  เคาเตอร์
สำนักงาน จำนวน 
3 ชุด 

69 ด้านบริหารจัดการ โครงการจัดซื้อรถตีเส้น 
จราจร ชนิดสีเทอร์โม 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติงาน 

622,000 รายได้จัดเก็บเอง - ยังไม่ดำเนนิการ 
(ชะลอการใช้จ่าย) 

- 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลผลิต 

  พลาสติก (แบบอัตโนมัติ) 
พร้อมเครื่องทำความร้อน
(กองช่าง) 

      

รวม 11,715,720  3,007,622 (คิดเป็นร้อยละ 25.67) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 54,542,220  26,988,647 (คิดเป็นร้อยละ 49.48) 



 
 


