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ประกาศเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) 

……………………………….. 
 

 ด้วยเทศบาลตําบลน้ําโสม  ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ือให้เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕ ๖๐โดยยึดหลักประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนมาร่วมจัดทําเป็นแผนพัฒนาสามปี   ซึ่ง
แผนพัฒนาสามปีดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗  (๔) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯดังกล่าวเทศบาลตําบลน้ําโสม จึง
ประกาศเป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

      (   นายฎําริ        หงษาพันธ์   ) 
                            นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

บทที่ 1 
บทน้า 

 
 

หลักการและเหตุผลในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 
 สืบเนื่องจากการวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโสม  ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเราถือว่า
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของเทศบาลตําบลน้ําโสม ที่ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 
 อนึ่ง  ในการพัฒนาจะนําไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังได้นั้นจะต้องสามารถนําแผนที่วางไว้แปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ฉะนั้น เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้มีการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเราถือว่าจะ
เป็นกลไกลในการที่จะแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักการที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ จึงมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายและวิสัยทัศน์ในที่สุด  นอกจากนี้ 
แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปอย่างรอบคอบ  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์และความส้าคัญในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 
 1.เพ่ือเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปีและนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2.เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.25 60-2562)ของเทศบาลและการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 3.เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 

องค์กรจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2546 กําหนดให้องค์กรในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  ประกอบด้วย 
 1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประกอบด้วย 
 1.นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ  
 2.รองนายกเทศมนตรีทุกคน      กรรมการ  
 3.สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ  
 4.ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ 
 5.ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ     กรรมการ  
 ที่คณะกรรมการพัฒนาอําเภอคัดเลือกจํานวนสามคน 
 6.ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกไม่เกินสองคน   กรรมการ  
 7.ผู้แทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมืองคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
 8.พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประจําตําบลน้ําโสม    กรรมการ  
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 9.ท้องถิ่นอําเภอน้ําโสม       กรรรมการ  
 10.ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาอําเภอ    กรรมการ  
      หรอืปลดัอําเภอทีน่ายอําเภอมอบหมาย  
 11.ปลัดเทศบาล        กรรมการ/เลขานุการ  
 12.หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ     ผู้ช่วยเลขานุการ  
อ้านาจหน้าที่  มีดังนี้ 
  กําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของท้องถิ่นและให้คําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา 

 พิจารณาร่างแผนพัฒนา และร่างแผนปฏิบัติการ 
 ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน หากเทศบาลประสงค์ให้หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา 
 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน      ประกอบด้วย 
 1.ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม     ประธานกรรมการ  
 2.หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล    กรรมการ  
 3.ผู้แทนประชาคมเมืองของเทศบาล    กรรมการ  
    ประชาคมเมืองคัดเลือกจํานวนสามคน  
 4.หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ    กรรมการ/เลขานุการ  
 5.นิติกร        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
อ้านาจหน้าที่  มีดังนี้ 
 จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนด  จัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการ  และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  หากเทศบาลประสงค์ให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  ซึ่ง
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปีอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดทํางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้เทศบาลนํามาใช้ในการตัดสินใจ  กําหนดแนวทางการพัฒนา
และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม  
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แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) 
บทที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชาชนสภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1.ลักษณะท่ัวไป 
ลักษณะท่ีตั้ง 
 เทศบาลตําบลน้ําโสมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอน้ําโสมและจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากอําเภอน้ําโสม 6 
กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดอุดรธานี  98  กิโลเมตร 
 

อาณาเขตและเขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลน้ําโสมมีอาณาเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตําบล 12 หมู่บ้าน  ดังนี้  
 1.ตําบลศรีสําราญ  ครอบคลุม    1  หมู่บ้าน คือ  บ้านน้ําทรง  หมู่ที่ 6  
 2.ตําบลน้ําโสม      ครอบคลุม  11  หมู่บ้าน คือ  บ้านน้ําโสม  หมู่ที่ 1  
             บา้นม่วง  หมูที่ ่2  
             บา้นน้ําปด  หมูที่ ่3  
             บา้นโพน  หมู่ที ่4  
             บา้นโนนสวรรค์ หมู่ที ่6  
             บา้นโคกนอ้ย หมู่ที ่8  
             บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่9  
             บา้นแสงทองพัฒนา  หมู่ที ่12  
             บา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที ่13  
              บา้นโนนบก หมูที่ ่14  
              บา้นโนนภูทอง หมูที่ ่15  
เนื้อที ่
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  23.66  ตารางกิโลเมตร  จํานวน  14,789  ไร่  
 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ        องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ        องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ        องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสําราญ   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ        องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําโสม   อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี  
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  มีลักษณะเป็นลูกคลื่นภูเขาสลับที่ราบ  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว่าง 
200-300 เมตร  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  105  มม./ปี  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม-พฤษภาคม  
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน-ตุลาคม  
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  
 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  26  องศาเซลเซียส  
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สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 เศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลน้ําโสมขึ้นอยู่กับการเกษตร คือ ทําไร่เป็นหลัก รองลงมา คือทํานาและ
ค้าขายค่อนข้างน้อย  เป็นการตั้งร้านค้าตามหมู่บ้านและเร่ขายทั่วไป  ลักษณะของชุมชนรวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้าน
ค่อนข้างหนาแน่น  และเริ่มมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม/ขนส่ง 
 เส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างเทศบาลตําบลน้ําโสมกับชุมชนอื่น ๆ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2348 สภาพถนนได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 
 

การไฟฟูา 
 การไฟฟูาเทศบาลตําบลน้ําโสม  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ  ประชากรใน
เขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้ในทุกครัวเรือน 
 

การประปา 
 ปัจจุบันเทศบาลตําบลน้ําโสม  ยังไม่มีการให้บริการน้ําประปา  แต่ประชากรใช้น้ําประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้านผือ  และประปาหมู่บ้าน  และน้ําจากบ่อน้ําดื่ม  โดยมี 
    ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง  
    ประปาหมู่บ้าน  10 แห่ง  
    บ่อน้ําดื่ม  200 แห่ง  
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 ปัจจุบันในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขย่อย  1  แห่ง  มีโทรศัพท์สาธารณประโยชน์  
5  แห่ง   
การจราจร 
 การจราจรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสมอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึน  เพราะปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนทั้งสายหลักและใน
เขตเทศบาลทําให้มีพาหนะสัญจรไปมาสะดวก 
 

การใช้ที่ดิน 
 การใช้ดินในเขตเทศบาล  ใช้สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําไร่  ทํานา  ทําสวน  เลี้ยงสัตว์และ
เป็นที่อยู่อาศัย  การถือครองที่ดินเอกสารสิทธิ  ที่ดินส่วนใหญ่เป็น สปก.1และ นส.3ก และโฉนดที่ดิน 
3.ด้านเศรษฐกิจ 
 

การเกษตร 
 -พ้ืนที่การเกษตร   12,000   ไร่ 
 -ครอบครัวเกษตร   1,700   ครอบครัว 
 พืชเศรษฐกิจ  ยางพารา  ข้าวโพด  มันสําปะหลัง  อ้อย  ข้าว  มะขามหวาน  ลํา ใย  ส้มเขียวหวาน  ลิ้นจี่ 
การอุตสาหกรรม 
 -โรงสีขนาดเล็ก        18    แห่ง 
 -ลานรับซื้อมันสําปะหลัง       1     แห่ง  
การพาณิชยกรรมและการบริการ 
 -สถานีบริการน้ํามัน      5      แห่ง  
 -ตลาดสด       1      แห่ง  
 -ร้านค้า        96    แห่ง 
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การท่องเที่ยว 
 -อ่างเก็บน้ําลําห้วยทรง  
 

การปศุสัตว ์
 -โค   225     ตัว  
 -กระบือ   134     ตัว 
 -สุกร   200     ตัว  
4.ด้านสังคม 
 จํานวนประชากรทั้งสิ้น 8, 592 คนแยกเป็นชาย  4,223  คน   หญิง 4,369  คนจํานวน 2,426 ครัวเรือนมี
ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ    363  คน/ตารางกิโลเมตร  แยกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน ต้าบล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านน้ําโสม                    ม.1 น้ําโสม 249 288 537 172 
บ้าม่วง                         ม.2 น้ําโสม 386 417 803 196 
บ้านน้ําปด                    ม.3 น้ําโสม     439 472 911 240 
บ้านโพน                      ม.4 น้ําโสม 426 409 835 239 
บ้านโนนสวรรค์              ม.6 น้ําโสม 224 229 453 148 
บ้านโคกน้อย                 ม.8 น้ําโสม 500 526 1,026 315 
บ้านโนนสมบูรณ์             ม.9 น้ําโสม 324 328 652 163 
 บ้านแสงทองพัฒนา         ม.12 น้ําโสม 347 334 681 144 
บ้านโนนสมบูรณ์             ม.13 น้ําโสม 194 169 363 112 
บ้านโนนบก                  ม.14 น้ําโสม 393 404 797 241 
บ้านโนนภูทอง               ม.15 น้ําโสม 275 308 583 168 
บ้านน้ําทรง                   ม.6 ศรีสําราญ 466 485 951 288 

รวม 4,223 4,369 8,592 2,426 
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษา 

 
ชื่อสถานศึกษา 

 
สังกัด 

 
เปิด
สอน
ระดับ 

 
จ้านวนนักเรียน 

 
ห้อง 
เรียน 

 
จ้านวนครู 

 
อัตราส่วน 

ครู/
นักเรียน 

ช ญ รวม ช ญ รวม 

โรงเรียนน้ําโสม
ประชาสรรค์

(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 

 
สพฐ. 

ป1-ป6/
ขยาย
โอกาส 

 
416 

 
426 

 
842 

 
33 

 
16 

 
30 

 
46 

 
1:18 

โรงเรียนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

ทต. 
น้ําโสม 

ป1-ป6 
ขยาย
โอกาส 

 
27 

 
39 

 
66 

 
10 

 
5 

 
4 

 
9 

 
1:7 

โรงเรียน 
บ้านโนนสมบูรณ์ 

สพฐ. ป1-ป6/
ขยาย
โอกาส 

 
95 

 
86 

 
181 

 
14 

 
5 

 
6 

 
11 

 
1:16 
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การศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา 
 

สังกัด 
 

เปิด
สอน
ระดับ 

 
จ้านวนนักเรียน 

 
ห้อง 
เรียน 

 
จ้านวนครู 

 
อัตราส่วน 

ครู/
นักเรียน 

ช ญ รวม ช ญ รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโนนสวรรค์ 

 
เทศบาล 

เตรียม
อนุบาล 

 
45 

 
29 

 
74 

 
3 

 
- 

 
4 

 
4 

 
1:18 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอุทธการาม 

 
เทศบาล 

เตรียม
อนุบาล 

 
26 

 
31 

 
57 

 
1 

 
- 

 
4 

 
4 

 
1:14 

 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเกาะแก้ว
ชัยมงคล 

กรม
ศาสนา 

เตรียม
อนุบาล 

 
51 

 
53 

 
104 

 
1 

 
- 

 
4 

 
4 

 
1:28 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดแสงนิมิตร 

 
เทศบาล 

เตรียม
อนุบาล 

 
31 

 
50 

 
81 

 
3 

 
- 

 
5 

 
5 

 
1:16 

การศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานทั้งหมด   12  แห่ง  คือ  

-       วัดกลางแหลมทอง  ตั้งอยู่บ้านน้ําโสมหมู่ 1 
 -       วัดแสงนิมิตร  ตั้งอยู่บ้านม่วงหมู่ 2 

-       วัดโพธิ์ศรีสง่า  ตั้งอยู่บ้านน้ําปดหมู่ 3 
-       วัดโพนศรีสง่า  ตั้งอยู่บ้านโพนหมู่ 4  
-       วัดปุาบ้านโนนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 

 -       วัดจําปาเรือง  ตั้งอยู่บ้านน้ําทรงหมู่ 6 
 -       วัดปุาเขาสามยอด  ตั้งอยู่บ้านน้ําทรงหมู่ 6 
 -       วัดอุทการาม  ตั้งอยู่บ้านน้ําทรง หมู่ 6 
 -       วัดปุาธรรมวราราม  ตั้งอยู่บ้านโคกน้อยหมู่ 8    

-       วัดเกาะแก้วชัยสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13  
-       วัดแสงสว่างวราราม ตั้งอยู่บ้านโนนบก หมู่ 14 

 -       วัดเกาะแก้วชัยมงคล ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 15  
งานประเพณีที่ส้าคัญ 

- งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
- งานวันเด็กแห่งชาติ 
- งานประเพณีสงกรานต์ 
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
- งานประเพณีบุญกฐิน 
- งานประเพณีลอยกระทง 
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การสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลจํานวน  2  แห่ง  คือ  
 -       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล(โนนสวรรค์)  มีพนักงานสาธารณสุข 3    คน  
 -       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล(โนนสมบูรณ์)   มีพนักงานสาธารณสุข 3    คน 
 

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
-       มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน    12    ศูนย์  

  1.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ําโสม   หมู่ที่  1  
  2.ศูนย์สงเคราะห์บ้านม่วง    หมู่ที่  2  
  3.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ําปด   หมู่ที่  3  
  4.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโพน    หมู่ที่  4 
  5.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่  6  
  6.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโคกน้อย   หมู่ที่  8  
  7.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่  9 
  8.ศูนย์สงเคราะห์บ้านแสงทองพัฒนา  หมู่ที่  12  
  9.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์   หมู่ที่  13 
  10.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนบก   หมู่ที่  14  
  11.ศูนย์สงเคราะห์บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  15  
  12.ศูนย์สงเคราะห์บ้านน้ําทรง   หมู่ที่  6   ตําบลศรีสําราญ  
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เทศบาลตําบลน้ําโสมมีสถานีตํารวจภูธรตําบล  จํานวน  1  แห่ง  ดังนี้  

- สถานีตํารวจชุมชนน้ําโสม 
 
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรน้้า 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  มีลําห้วยน้ําโสม  ลําห้วยซิ  ลําห้วยร่องนาโพธิ์  ลําห้วยนาโง้ง  และมีอ่างเก็บน้ําห้วย
น้ําทรง  มีประชากรในเขตเทศบาล ใช้ในการอุปโภคทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
  ทรัพยากรปุาไม้ 
 ปุาไม้ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นปุาไม้เบญจพรรณ  ทรัพยากรสัตว์ปุาเหลือน้อย เพราะถูกล่ามา
ทําอาหาร 
  แร่ธาตุ 
 ภูเขาเป็นหินปูนเหมาะแก่การทําอุตสาหกรรมปูนขาว  ปูนซีเมนต์  และการก่อสร้างทั่วไป ดินเป็นลูกรัง
คุณภาพดี  เหมาะแก่การทําธุรกิจก่อสร้าง 
  สภาพสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นพื้นที่ภูเขาสลับกับพ้ืนที่ราบ  มีปุาไม้และภูเขา  ทําให้อากาศบริสุทธิ์ปลอดมลพิษ  
ยังไม่มีปัญหาขยะและน้ําเสีย  เนื่องจากชุมชนยังไม่หนาแน่นมากนัก  เป็นชุมชนชนบททําการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
การเผาและฝังกลบ 
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6.ด้านการเมือง-การบริหาร 
 เทศบาลตําบลน้ําโสมมีการบริหารในรูปแบบนายกเทศมนตรีประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจํานวน  1 คน  
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน   ที่
ปรึกษานายก จํานวน1 คน และพนักงานเทศบาลตําบลน้ําโสมจํานวน 2 1 คน พนักงานครูเทศบาลตําบลน้ําโสม  
จํานวน 7 คน  ลูกจ้างประจํา(โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม)จํานวน  1  คน  พนักงานครูผู้ดูแลเด็กจํานวน 11 คน    
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  30  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  25   คน 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเทศบาลสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 
 
  รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นายฎําริ  หงษาพันธ์  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
 2.นายศรีนวน  เสาทองดี  รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
 3.นายทวีศักดิ์  อาจหาญ  รองนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
  รายนามสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นายขันตี  มีโสภา   ประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

2.นายสมพร  ดวงทา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
3.นายปริญญา  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
4.นายสุขสัญ  ดีลุนชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  

 5.นายสุนี  สนสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 6.นายขวัญชัย  ขันสี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 7.นายสมจิต  โสมทอง   สมาชิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 8.นายพศิน  นันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 9.นายเจตสิก  เทพบุปผา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 10.นายคําพันธ์  ภูหนององค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 11.นางธนพร  ฤทธิ์อ้วน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 12.นางเยาวรัตน์  บุญแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 13.นายอุดม  จันทร์สงเคราะห์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
 14.นายประสงค์  ศรีวิรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
  รายนามพนักงานเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นายณัฐพงศ์  ขจรนาม   ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม (กลาง) 

2.นางสรัญญา  มิ่งเมือง   หัวหน้าสํานักปลัด   (ต้น) 
3.นางสาวพนิดา           บุญสิมมา   นักบริหารงานทั่วไป  (ต้น)  
4นายวีระพงษ์  พรมทา   นักจัดการงานทั่วไป  (ชก) 
5.นายจักรพงษ์  บรรณารักษ์  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   (ปก) 

 6.นายไชย์วัตธ์  มูลเสนา   เจ้าพนักงานธุรการ   (ชง) 
 7.สิบเอกสุรพงค์   ศรีสุธรรม  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปง)  

8.นางสาวภักดี  พหลทัพ   นักบริหารงานทั่วไป (ต้น) 
9.นายปรีชา  เวชภัณฑ์  นักบริหารงานทั่วไป  (ต้น 
10..นางนริศรา  เสนาธรรม  นักประชาสัมพันธ์   (ปก) 
11.นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี  ผู้อํานวยการกองคลัง   (กลาง) 
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12.นางสาวดวงใจ ศักดิ์ดา   นักบริหารงานคลัง  (ต้น) 
13.นายอาเขตต์  ปิ่นสุวรรณ์  นักวิชาการสุขาภิบาล  (ชก) 

 14.นายจักรินทร์  เรืองศรี   นักบริหารงานช่าง  (ต้น) 
15.นายสายยันต์  แถวเพณี  นักบริหารงานช่าง  (ต้น) 
16.จ่าเอกธนพลพัชร รัตนกิติพงษ์   เจ้าพนักงานธุรการ   (ชง) 
17.นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร   นักบริหารการศึกษา  (ต้น)  
18.นายสุรศักดิ์  ฉิวรัมย์   เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง)  
19.นางสาวธนภคพร นูกลึง   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (ต้น) 
20.นางอมรรัตน์  บงบุตร   นักพัฒนาชุมชน   (ปก) 
21.นางสุทิศา  นันทจันทร์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก) 

  รายนามพนักงานครูเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นายโชคชัย  ชาวดร   ครู  ค.ศ.2 

2.นางปิยะนันท์  ประทุมรัตน์  ครู  ค.ศ.2 
 3.นายพิชิต  ดอนวิชา   ครู ค.ศ.2  

4.นายศุภชัย  พรหมพิทักษ์  ครู  ค.ศ.1 
 5.นายภานุวัตน์  อุ่นจิต   ครู  ค.ศ.1 
 6.นางเยาวภา  กงเพชร    ครูผู้ช่วย 
 7.นางจินตนา  ปูองเรือ   ครูผู้ช่วย  
  รายนามพนักงานครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นางนุชลิตา  อดทน   ครู  ค.ศ.1 
 2.นางสาววีระยา         อรรควงษ์  ครู  ค.ศ.1 
 3.นางอริยา  มุลทาประดิษฐ์  ครู  ค.ศ.1 
 4.นางสงกรานต์  ผิวพรรณ  ครู  ค.ศ.1 
 5.นางสาวยศวิมล  แดงนา   ครู  ค.ศ.1 
 6.นางปพิชญา  นันทกุล   ครูผู้ดูแลเด็ก  
 7.นางจิตนา  ชํานาญ   ครูผู้ดูแลเด็ก  
 8.นางรินดา  ระดาฤทธิ์  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 9.นางอรุณศรี  สุดตระพรม  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 10.นางสาทิศร  ไชยราชา  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 11.นางสาวนนทรียา คําภากุล   ครูผู้ดูแลเด็ก 
  รายนามลูกจ้างประจ้า(โรงเรียนเทศบาลต้าบลน้้าโสม) 
 1.นายสมศักดิ์  เตียนศรี   ช่างไม้(ขั้น3)  
  รายนามพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 1.นางสาวตษณพร หนูกลึง   ผู้ช่วยเจ้า พนักงานทะเบียน 
 2.นางสาวปิยะนุช แซ่โค้ว   ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ 
 3.นางสาวอภิสรา คะดุลย์    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 4.นายกมล  ปราบคนชั่ว   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 5.นายรัสสมี  คําภูแก้ว   พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
 6.นายสุลิน  โสมาศรี   พนักงานขับรถดับเพลิง 
 7.นายยุทธพงศ์  ปาดา   พนักงานขับรถเคลื่อนที่เร็ว  
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 8.นางสาว อภิญญา จันทร์เมืองคุณ   ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ 
 9.นายอดิศร  เสนาธรรม  ผู้ช่วยเจ้า พนักงานการเงินและบัญชี 
 10.นายวิชัย  บัวระภา   ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัสดุ 
 11.นายพชร  แสงโสดา  ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ 
 12.นายจิราวัฒน์  เทพบุปผา  ผู้ช่วยนายช่างแผนที่ภาษี 
 13.นายภูมิภัทร  ตะรินันท์  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  
 14.นายสุริยา  เสนาคํา   พนักงานขับรถกระเช้า  
 15.นางสาวลัดดา  ศรีบุญเรือง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
 16.นางสาวสุทัตตา อัมพันทอง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 17.นายประดิษฐ์  เครือบุญ  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  
 18.นางสาวเตรียมใจ โลมรัตน์   ผู้ดูแลเด็ก  
 19.นางสาวนิศารัตน์ พรมสวัสดิ์  ผู้ดูแลเด็ก  
 20.นางสาวขนิษฐา บุญมา   ผู้ดูแลเด็ก  
 21.นางสาวพิมพ์พร ผิวศิริ   ผู้ดูแลเด็ก  
 22.นางมยุรี  บุพศิริ   ผู้ดูแลเด็ก  
 23.นางสาวรัตนาภรณ์ นาเมืองรักษ์  ผู้ช่วยเจ้า พนักงานธุรการ 
 24.นางสาวปรียากมล ขจรนาม   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 25.นางสาวธิดารัตน์ ชาวดอน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

26.นายอ้อย  รูปโสม   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  
 27.นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิ์อ้วน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 28.นางสาวจารีย์ญา กองทอง   ครูอัตราจ้าง  
 29.นางสาวพิกุล  กอบทอง  ครูอัตรจ้าง 
 30.นางสาวสุปัญญา พรมทอง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ถ) 
  รายนามพนักงานจ้างท่ัวไปเทศบาลต้าบลน้้าโสม  

1.นายณรงค์  ถิ่นก้อง   คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา 
 2.นายเสกสรร  ใจหนัก   คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา 
 3.นายเลิศพิพัฒน์  แสงจันทร์  คนงานประจํารถดับเพลิง 
 4.นายอาทิตย์  อรรควงษ์  คนงานประจํารถดับเพลิง 
 5.นายอารี  แก้วหล้า   ปฏิบัติงานเทศกิจ  
 6.นางหลาว  แก่นจันทร์  ภารโรง  
 7.นายนพคุณ  มีลา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

8.นายปรีชา  ทุมทอง   พนักงานประจําโรงสูบน้ํา  
9.นายพลวัฒน์  ภูมิพนา   พนักงานขับรถยนต์ 
10.นายบุญสนอง  ไกลเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
11.นายสันทัด  อินแต้ม   คนสวน  
12.นายญาณวุฒิ  เปลี่ยนผึ้ง   คนสวน  
13.นายเทพพร  โสดา   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
14.นายสวรรค์  ปราบคนชั่ว  คนงานประจํารถขยะ 
15.นายสําเรียง  บัวทัน   คนงานประจํารถขยะ 
16.นายยวนจิตร์  แก้วหล้า   คนงานประจํารถขยะ 
17.นายสังเวียน  สาโรจน์   คนงานประจํารถขยะ 
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18.นายปราโมทย์ สุขทวี   คนงานประจํารถขยะ 
19.นายสําราญ  ขวัญสงค์  คนงานประจํารถขยะ 
20.นายบุญเลี้ยง  พรมสวัสดิ์  คนงานรักษาความสะอาดตลาดสด  
21.นางสาวลัดดา  แก้วหล้า   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
22.นางสาวเนรัญชลา นางัว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
23.นางสาวปริมธิยา เทพบุปผา  ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการ 
24.นายธนวรรณ  ฤทธิ์อ้วน  ปฏิบัติงานธุรการ 
25.นางสาวสายฝน หงส์ร่อน   ผู้ดูแลเด็ก  
 

    
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ได้ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลเป็นจํานวนมาก  ทําให้บุคลากรของเทศบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งทําให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า 
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ภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปีลัง 3  ปี ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น)(ก) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)(ปก) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(หัวหน้าสํานักปลัด)(ต้น) 

กองวิชาการและแผน 

(ผอ.กองวิชาการและ
แผนงาน)(ต้น) 

กองคลัง 

(ผู้อํานวยการกองคลัง)
(กลาง) 

กองช่าง 

(ผู้อํานวยการกองช่าง)(ต้น) 

กองสาธารณสุขฯ 

(ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข)
(ต้น) 

ZZ 

กองการศึกษา 

(ผอ.กองการศึกษา(ต้น)) 

กองสวัสดิการสังคม 

(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)(ต้น) 

1.ฝุายอ้านวยการ 

-หน.ฝุายอํานวยการ(ต้น) 
- นักจัดการงานทั่วไป(ปก) 
- นักจัดงานงานทะเบียนและ
บัตร(ปก) 
- จพง.ธุการ(ชง) 
-จพง.ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(ปง) 

1ฝุายแผนงานและ
งบประมาณ 

-นักบริหารงานทั่วไป(ต้น) 
-นักประชาสัมพันธ์(ปก) 
2.  ฝุายนิติการ 
-นักบริหารงานทั่วไป(ต้น) 

1.ฝุายบริหารงานคลัง 
- นักบริหารงานคลัง(ต้น) 
- นักวิชาการพัสดุ(ปก/ชก) 
2. ฝุายพัฒนารายได้ 
- นักบริหารงานคลัง(ต้น) 
-จพง.จัดเก็บรายได(้ปง/ชง) 

1.ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
-  นักบริหารงานช่าง(ต้น) 
-  เจ้าพนักงานธุรการ 
2.  ฝุายการโยธา 

 -  นักบริหารงานช่าง(ต้น) 

1.ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 

-นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น) 
-นักวิชาการสุขาภิบาล(ชก) 

1.  ฝุายบริการการศึกษา 
- นักบริหารการศึกษา(ต้น) 
-  เจ้าพนักงานธุรการ(ชง) 

1.  ฝุายส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 

-นักพัฒนาชุมชน(ปก) 



 14 

ด้านงบประมาณ 
 -งบประมาณท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 3 ปี ย้อนหลัง 
 
งบประมาณ ปี พ.ศ.2556 
 -รายได้จัดเก็บ      27,474,167.73 บาท 
 -เงินอุดหนุนทั่วไป       22,273,573  บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   16,757,583.28 บาท 
 รวม      66,505,324.01 บาท 
งบประมาณ ปี พ.ศ.2557 
 -รายได้จัดเก็บ      29,963,416.25 บาท 
 -เงินอุดหนุนทั่วไป         23,184,649 บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     11,838,597.75 บาท 
 รวม          64,986,663 บาท 
งบประมาณปี พ.ศ.2558 
 -รายได้จัดเก็บ       33,969,288.31 บาท 
 -เงินอุดหนุนทั่วไป      22,776,120.79 บาท 
 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      16,164,725.03 บาท 
 รวม       72,910,134.13 บาท 
 
 
 
 
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่ทันสมัย  และบางอย่างก็เป็นของเก่าที่
ได้รับมอบมาเป็นสุขาภิบาล  เกิดการชํารุดเสียบ่อยทําให้เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเป็นจํานวนมาก  
เช่น  รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ํา  รถบรรทุกขยะ  เป็นต้น 
 
ด้านการบริการจัดการ 
 เนื่องจากเทศบาลมีบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  และงบประมาณท่ีจํากัด การบริหารงานของ
เทศบาลจึงอยู่ภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าว  ทําให้การบริหารงานของเทศบาลบางครั้งเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อนโยบาย
ของชาติ  จังหวัด  อําเภอ  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 
 
ศักยภาพภายนอกของเทศบาล 
ด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ 23.66 ตารางกิโลเมตร  ประชากรในเขตเทศบาล 
จํานวน 8,592   คน  แยกเป็นชาย 4,223  คน   แยกเป็นหญิง   4,369  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  31 พฤษภาคม   
2559)  จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน  6,483   คน  แยกเป็นชาย  3,307 คน   แยกเป็นหญิง  3,176   คน 
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อาชีพของประชาชน 
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร  ทํานา  ทําไร่  ทําสวน  ค้าขาย  และรับจ้าง มีการทํานา ตามฤดูกาล  
ทําสวนยางพารา  ทําไร่ข้าวโพด  ไร่มันสําปะหลัง  และไร่อ้อย  ทําสวนผลไม้ตามฤดูกาล  เป็นต้น 
 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 

- มีสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค  1  แห่ง  (สาขาส่วนภูมิภาคบ้านผือ) 
- มีลําห้วยไหล่ผ่านในเขตเทศบาล  3  ลําห้วย  ได้แก่ลําห้วยซิ,ลําห้วยนาโง้ง,ลําห้วยโสม 
- บ่อน้ําบาดาลที่ประชาชนเจาะข้ึนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ไฟฟูา 
- ไม่มี 

ถนน 
ถนนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล คิดเป็นความยาว ประมาณ  23.570  กิโลเมตร แยกเป็น 

- ถนนลูกรังความยาวประมาณ  10 กิโลเมตร  
- ถนนลาดยางยาวประมาณ  7 กิโลเมตร  
- ถนนคอนกรีตยาวประมาณ  7 กิโลเมตร  

การสื่อสารและโทรคมนาคม 
-     ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข (สาขาย่อย) จํานวน  1 แห่ง  
-     ตู้โทรศัพท์    จํานวน  5 แห่ง  

ด้านการศึกษา 
- มีสถานที่การศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
       1.โรงเรียนน้ําโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 
       2.โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
       3.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ ์  
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แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) 
บทที่ 3 

ผลการพัฒนาเทศบาลต้าบลน้้าโสมที่ผ่านมา 

 
 
 การพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  ภายใต้ขอบเขตพ้ืนที่ 23.66 ตารางกิโลเมตร  ในช่วงระหว่าง
เดือน ตุลาคม 255 8  ถึงเดือน พฤษภาคม  2559  ในการพัฒนาของเทศบาลตําบลน้ําโสมจะดําเนินการครอบคลุม
การพัฒนาทั้ง 5 พันธกิจ  6 ยุทธศาสตร์  โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่1ด้านการคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้้า  
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     5 โครงการ  
 1.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา บ้านน้ําโสม หมู่ 1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 
 2.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
 3.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
 4.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
 5.โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 -ไม่มีโครงการที่ได้ดําเนินการแล้ว 
  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 แนวทางท่ี  1  การฝึกอบรมแก่ประชาชนให้ความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน    1 โครงการ  
 1.โครงการกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น 
  

 แนวทางท่ี  2  การพัฒนาควบคุมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิดจากสัตว์ 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     4  โครงการ  
 1.โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์เครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า 
 2.โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 3.โครงการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 4.โครงการจัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควันและทรายอเบท 
  

 แนวทางท่ี  3  การส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     2  โครงการ  
 1.โครงการประเพณีสงกรานต์ 
 2.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
  

 แนวทางท่ี4   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     10 โครงการ  
 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 
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 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค้าน้ําประปา ค่าไฟฟูา) 
 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินสนับสนุนอาหารเสริมนม 
 4.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 
 6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) 
 7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาห้องสมุด) 
 8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่เรียนรู้ของโรงเรียน) 
 9.โครงการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งเสริมด้านกีฬา 

10.โครงการค่าเช่าอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางท่ี1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     20  โครงการ  
 1.โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 3.โครงการอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 
 4.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอน้ําโสมสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
 5.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอน้ําโสมงานรัฐพิธีและวันสําคัญ 
 6.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอน้ําโสมงานประจําปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
 7.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีวันชาวอุดรร่วมใจให้กาชาด 
 8.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 9.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 10.โครงการจ้างเหมาจัดขบวนแห่ บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดรธานี 
 11.โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 
 12.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 13.โครงการวันเทศบาล 
 14.โครงการเทศบาลยิ้ม  
 15.โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  
 16.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

17.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการ อปพร. 
18.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
19.โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
20.โครงการก่อสร้างศาลาหลักบ้าน(บ้านน้ําโสม หมู่ 1) 

  
 แนวทางท่ี2  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน     2 โครงการ  
 1.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
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 แนวทางท่ี3  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน    19 โครงการ  
 1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 2.โครงการจ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าขยะ 
 3.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์(สํานักปลัด) 
 4.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมปริ้นเตอร์(กองสวัสดิการฯ) 
 5.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(สํานักปลัด) 
 6.โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
 7.โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน  
 8.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(สํานักปลัด)  
 9.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร(กองวิชาการฯ)  
 10.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(กองคลัง)  
 11.โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน(สํานักปลัด)  
 12.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
 13.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา) 
 14.โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(กองสาธารณสุข)  
 15.โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล(กองสาธารณสุข)  
 16.โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน(กองสาธารณสุข)  
 17.โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันขนาด 120 บาร์  
 18.โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ7-8(กองสวัสดิการฯ)  
 19.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(กองสวัสดิการฯ)  
 
5.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1 การพัฒนาการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน      1 โครงการ  
 1.โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือลดปัญหาโรคร้อน 
   
 แนวทางท่ี2 การบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการที่ด้าเนินการแล้ว  จ้านวน      3 โครงการ  
 1.โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดประจําปหมู่บ้าน 
 2.โครงการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 
 3.โครงการจัดซื้อถังขยะ 
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แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) 
บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาล 

 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 พัฒนาศักยภาพคน 
 เพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
 ใช้เกษตรอินทรีย์ 
 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี 
 มีแหล่งท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  หรือวิสัยทัศน์  การพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว้ เทศบาลตําบลน้ําโสม จึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

      1.แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บํารุง รักษา    ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา 
   -    เร่งพัฒนาระบบบริการขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนอันได้แก่  ถนน  ไฟฟูา  
ประปา  โทรศัพท์  และแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 2.แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ไฟฟูาส่องสว่าง  
 - จัดระเบียบการใช้ที่ดิน  โดยการวางผังเมือง  การระบายน้ํา  การจราจร  การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่างให้ทั่วถึงและเพียงพอสําหรับความ
ต้องการของประชาชน 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
  1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  
  - ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  และการสร้างงานเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยการส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสาน  ตามแนวทางทฤษฎีใหม่  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน  และธนาคารชุมชนให้เป็นแหล่งเงินกู้ เพื่อประกอบ
อาชีพ  ทั้ง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในชุมชน สนับสนุนการพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน ทั้งการผลิต  การจัดการ  
การตลาด  และสนับสนุนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม  คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
 1.แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
  2.แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิด จาก
สัตว์ 
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  3.แนวทางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี  ในชุมชน 
 4.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก  
       
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  - เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

     -     ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจประชาชน ให้มีความรักสามัคคีในชุมชนและมีความเป็นระเบียบ วินัย  
 2.แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
  - พัฒนาระบบการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

รับข้อมูลข่าวสาร  และการดําเนินงานของเทศบาล 
 - สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มผู้ยากจน  
  3.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้  
 - ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

1.แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน  
  - ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร  อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 2.แนวทางการบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 3.แนวทางการพัฒนาเฝูาระวังปูองกันดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการให้บริการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       
พันธกิจหลักของเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้  
 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
 พันธกิจที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
2. เพ่ือให้ประชาชนไม่ว่างงาน 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
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ด้านสังคม 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนมีระเบียบวินัย 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกายอย่างเพียงพอ 
3. เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและลดปัญหายาเสพติด 
5. เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ือให้มีสถานที่พักผ่อยหย่อนใจ 
2. เพ่ือให้มีสถานที่ท่องเที่ยว 
3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านองค์กร 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการประชาชน 
2. เพ่ือให้ประชาชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
3. เพ่ือให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  มีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับท้องถิ่น 
4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของเทศบาล 

ด้านสาธารณูปโภค 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีระเบียบวินัย 
2. ลดปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เปูาหมาย 
 

ปี 60-62 
 

ปี 60 
 

ปี 61 
 

ปี 62 
1. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข่าวสาร

ที่ทันสมัย 
 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ 

พอเพียง 
 
 
3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ 
 
4. ลดมลภาวะเป็นพิษ 
 
5. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําทรง

และก่อสร้างสวนสุขภาพ
บริเวณสองฝั่งห้วยน้ําโสมและ
ศาลเจ้าบ้านน้ําปด 

6. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
     ปลอดภัย 
 

1. ประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลได้
จากทั้งบุคลากรผู้ชํานาญเฉพาะด้าน  และจาก 
Internet ตําบล 

1. ร้อยละของประชากรในวัยทํางาน (16-60 ปี)ที่
ว่างงาน 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
 
1. ร้อยละของครัวเรือนหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ 
 
1. จํานวนครัวเรือนที่มีการกําจัดของอย่างถูก

สุขลักษณะ 
1. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและมีสวนสุขภาพในแหล่ง

ชุมชน 
 
 
1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก 
  รวดเร็ว ปลอดภัย 

1. ประชาชนมีความสนใจ ร้อยละ 40   ของ
ประชากรทั้งหมด 

 
1. ประชากรในวัยทํางานว่างงานร้อยละ40 ของ

ประชากรทั้งหมด 
2. ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีร้อยละ 

40 ของครัวเรือนทั้งหมด 
1. ครัวเรือนที่หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ร้อยละ 60  

ของครัวเรือนทั้งหมด 
1.  ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 ปลอดภัย ร้อยละ  60  ของครัวเรือนทั้งหมด 
1.  ชุมชนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสวนสุขภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ  50  
ของประชากรทั้งหมด 
 
1.ครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว   
ปลอดภัย ร้อยละ  60 ของครัวเรือน ทั้งหมด 

100% 
 
 

10% 
 

90% 
 

90% 
 

100% 
 

90% 
 
 
 

100% 

80% 
 
 

15% 
 

75% 
 

70% 
 

60% 
 

70% 
 
 
 

80% 

80% 
 
 

10% 
 

80% 
 

75% 
 

80% 
 

80% 
 
 
 

90% 

100% 
 
 

10% 
 

90% 
 

90% 
 

100% 
 

90% 
 
 
 

100% 
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บทที่  5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
เทศบาลต้าบลน้้าโสม 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บํารุง รักษา 
      ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ไฟฟูาส่องสว่าง 
 
 

 
41 
 
8 

 
11,866,880 

 
4,450,000 

 
40 
 
7 

 
11,527,400 

 
2,900,000 

 
40 
 
7 

 
11,527,400 

 
2,900,000 

 
121 

 
22 

 
34,921,680 

 
10,250,000 

รวม 49 16,316,880 47 14,427,400 47 14,427,400 143 45,171,680 
2)ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
 

 
4 

 
450,000 

 
3 

 
150,000 

 
3 

 
150,000 

 
10 

 
750,000 

รวม 4 450,000 3 150,000 3 150,000 10 750,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1 แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้ 
       มีความรูแ้ละข่าวสารท่ีทันสมัยอยู่เสมอและ ส่งเสรมิ 
       สุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมการปูองกันและ 
      ควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิด จากสัตว์ 
3.3 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี 
     ในชุมชน 
3.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา ศักยภาพเด็ก 

 
15 
 
 

13 
 
4 
 

40 

 
2,123,400 

 
 

2,267,092 
 

610,000 
 

13,456,000 

 
10 
 
 

10 
 
4 
 

41 

 
1,428,000 

 
 

685,000 
 

610,000 
 

15,056,000 

 
10 
 
 

10 
 
4 
 

38 

 
1,428,000 

 
 

685,000 
 

610,000 
 

11,256,000 

 
35 
 
 

33 
 

12 
 

119 

 
4,979,400 

 
 

3,637,092 
 

1,830,000 
 

39,768,000 

รวม 72 18,423,092 65 17,779,000 62 13,979,000 199 50,214,492 
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4
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วม 
      และมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
97 
 

12 
106 

 
25,964,260 

 
3,460,000 
12,144,600 

 
76 
 

11 
48 

 
11,939,180 

 
3,420,000 
6,723,500 

 
76 
 

11 
43 

 
11,939,180 

 
3,420,000 
6,664,000 

 
244 

 
34 
197 

 
49,842,620 

 
10,300,000 
25,532,100 

รวม 215 41,568,860 135 22,082,680 131 22,023,180 480 92,186,100 
5)ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความ 
      ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางการบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3แนวทางการพัฒนาเฝูาระวังปูองกันดูแลรักษาทรัพยากร 
     ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
6 
 

14 
5 

 
228,000 

 
79,170,700 
2,670,000 

 
3 
 

12 
2 

 
60,000 

 
78,979,700 

270,000 

 
3 
 

12 
2 

 
60,000 

 
78,979,700 

270,000 

 
12 
 

38 
8 

 
348,000 

 
237,130,100 
3,210,000 

รวม 25 82,068,700 17 79,309,700 17 79,309,700 58 240,688,100 
รวมทั้งสิ้น 365 155,860,932 267 133,748,780 259 129,889,280 886 422,498,992 
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5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1(ซอยบ้านตู้นารี) 
 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
51 ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทางให้
เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1-01 

29,400 
งบ อปท. 

29,400 
งบ อปท. 

29,400 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1(ซอยบ้านตู้แอร)์ 
 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า37.5 ตร.ม. พร้อมลงดิน
ไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบ
มาตรฐานท้องถิ่น ท.1-01 

21,700 
งบ อปท. 

21,700 
งบ อปท. 

21,700 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1(ซอยไปนาผู้ใหญ่
อํานวย)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 577 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,731 ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง
ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1-01 

1,004,400 
งบ อปท. 

1,004,400 
งบ อปท. 

1,004,400 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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6
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการขยายถนน คสล.ทั้งสอง
ด้านบ้านน้ําโสม หมู่1(หน้าบ้านตู้
เวิน)   ต.น้ําโสม   อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ขยายถนน คสล.ทั้งสองด้าน กว้าง
ด้านละ 1 เมตร ยาวด้านละ 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

359,800 
งบ อปท. 

359,800 
งบ อปท. 

359,800 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

5 โครงการยกระดับถนน คสล. บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1 (ซ.บ้านตู้แมว) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
80 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

49,100 
งบ อปท. 

49,100 
งบ อปท. 

49,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

6 โครงการยกระดับถนน คสล. บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1 (ซ.บ้านตู้แต่ง) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
80 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

49,100 
งบ อปท. 

49,100 
งบ อปท. 

49,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการยกระดับถนน คสล. บ้าน
น้ําโสม หมู่ 1 (ซ.บ้านตู้ใจ) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
150 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

86,500 
งบ อปท. 

86,500 
งบ อปท. 

86,500 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ม่วง หมู่ 2 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

265,400 
งบ อปท. 

265,400 
งบ อปท. 

265,400 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ม่วง หมู่ 2 (ซอยบ้านตู้ต๋อง) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
105 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

62,700 
งบ อปท. 

62,700 
งบ อปท. 

62,700 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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8 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
น้ําปดหมู่ 3(ทางเข้าดอนหอ) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
296 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

179,100 
งบ อปท. 

179,100 
งบ อปท. 

179,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

11 โครงการยกระดับถนน คสล. บ้าน
โพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว36 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
144 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

84,900 
งบ อปท. 

84,900 
งบ อปท. 

84,900 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
โพน หมู่ 4 (เส้นโรงฆ่าสัตว์) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 536 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

358,800 
งบ อปท. 

358,800 
งบ อปท. 

358,800 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

 
  



 30 
2

9 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการยกระดับถนน คสล.
(รอยต่อถนนใหญ่)บ้านน้ําทรง  
หมู่6 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
120 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

66,100 
งบ อปท. 

66,100 
งบ อปท. 

66,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โคกน้อย หมู่ 8 (ซ.ข้างเทศบาล) 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 561 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,244 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

1,332,800 
งบ อปท. 

1,332,800 
งบ อปท. 

1,332,800 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่13(เส้นโรงยาง)ต.
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
600ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

356,300 
งบ อปท. 

356,300 
งบ อปท. 

356,300 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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3

0 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่13(เส้นโรงเรียน-
ไปนาเมืองไทย)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,000ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

590,400 
งบ อปท. 

590,400 
งบ อปท. 

590,400 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่13(ซ.ประชา) 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
60ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

35,800 
งบ อปท. 

35,800 
งบ อปท. 

35,800 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่13(ซ.บ้านนาย
ฉลอง)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
90ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

57,700 
งบ อปท. 

57,700 
งบ อปท. 

57,700 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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1
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการยกระดับถนน คสล.บ้าน
โนนบกหมู่ 14(ซ.ข้างศาลา
กลางบ้าน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ยกระดับถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
160 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

90,300 
งบ อปท. 

90,300 
งบ อปท. 

90,300 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
โนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้แอร์)  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง4 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
60 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

39,900 
งบ อปท. 

39,900 
งบ อปท. 

39,900 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
โนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้แอร์)  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง4 เมตร 
ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
40 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

26,500 
งบ อปท. 

26,500 
งบ อปท. 

26,500 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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2
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้พิษ)  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4 เมตร 
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
372 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

224,900 
งบ อปท. 

224,900 
งบ อปท. 

224,900 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนบก หมู่ 14 (ซ.บ้านตู้สมภี)  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

360,300 
งบ อปท. 

360,300 
งบ อปท. 

360,300 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้าน
โนนบก หมู่ 14(โนนบก-โนน
สวรรค์) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 
เมตรปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 260 ตร.ม.ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

173,900 
งบ อปท. 

173,900 
งบ อปท. 

173,900 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการขยายถนน คสล.บ้านโนน
ภูทองหมู่ 15 (สามแยกอนามัย-
หน้าวัด)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ขยายถนน คสล.ทั้งสองข้างขนาด
กว้างข้างละ 1 เมตร ยาวข้างละ
508 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
2,032 ตร.ม.ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

639,000 
งบ อปท. 

639,000 
งบ อปท. 

639,000 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนภูทองหมู่ 15(ซ.บ้านตู้ดวง-
คลองน้ํา) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
108 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

64,100 
งบ อปท. 

64,100 
งบ อปท. 

64,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนภูทองหมู่ 15(ซ.บ้านนางลัย) 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
75 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

44,800 
งบ อปท. 

44,800 
งบ อปท. 

44,800 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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3
4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนภูทองหมู่ 15(รอบศาลาวัด)  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
216 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

120,200 
งบ อปท. 

120,200 
งบ อปท. 

120,200 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนภูทองหมู่ 15(ซ.บ้านนายชู-
บ้านนายสมนึก) ต.น้ําโสม อ.น้ํา
โสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

475,100 
งบ อปท. 

475,100 
งบ อปท. 

475,100 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดท่อ 
ศก. 0.40 เมตร ยาว 25 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

41,800 
งบ อปท. 

41,800 
งบ อปท. 

41,800 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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3

5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดท่อ 
ศก. 0.40 เมตร ยาว 25 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

41,800 
งบ อปท. 

41,800 
งบ อปท. 

41,800 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านโคกน้อย หมู่ 8(ซ.ไปฝายน้ํา
ล้น)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํากว้าง 0.40 
เมตร ยาว166 เมตรลึกจากปาก
รางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

519,200 
งบ อปท. 

519,200 
งบ อปท. 

519,200 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านโคกน้อย หมู่ 8(ซ.ไปฝายน้ํา
ล้น)ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํากว้าง 0.40 
เมตร ยาว166 เมตรลึกจากปาก
รางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

519,200 
งบ อปท. 

519,200 
งบ อปท. 

519,200 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตําบลน้ําโสม บ้าน
โพน หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
600 ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทางให้
เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1-01 

339,480 
งบ อปท. 

- - -เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 



 37 
3

6 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9  ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 95 เมตร ลึกจากปาก
รางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

314,300 
งบ อปท. 

314,300 
งบ อปท. 

314,300 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9  ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 172.50 เมตร ลึกจาก
ปากรางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

589,100 
งบ อปท. 

589,100 
งบ อปท. 

589,100 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านแสงทองพัฒนา หมู่12(ซ.หน้า
บ้านนางจันทร์ทม)  ต.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 148 เมตร ลึกจากปาก
รางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

472,600 
งบ อปท. 

472,600 
งบ อปท. 

472,600 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านน้ําทรง  หมู่ 6  ต.ศรีสําราญ 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 0.26 
เมตร ยาว 179 เมตร หนาเฉลี่ย
0.125เมตร ลึกจากปากรางไม่น้อย
กว่า 0.40 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

342,900 
งบ อปท. 

342,900 
งบ อปท. 

342,900 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
บ้านน้ําทรง  หมู่ 6  ต.ศรีสําราญ 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-แก้ปัญหาน้ําท่วมขัง -ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 0.26 
เมตร ยาว 392 เมตร หนาเฉลี่ย
0.125เมตร ลึกจากปากรางไม่น้อย
กว่า 0.40 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

735,500 
งบ อปท. 

735,500 
งบ อปท. 

735,500 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและน้ํา
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการติดตั้งกระจกเลนนูนส์
พร้อมเสา บ้านม่วง หมู่ 2 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ -ติดตั้งกระจกเลนนูนส์พร้อมเสา
จํานวน 9 จุด 

45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

-การเกิดอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

38 โครงการติดตั้งกระจกเลนนูนส์
พร้อมเสา บ้านน้ําปด หมู่ 3 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ -ติดตั้งกระจกเลนนูนส์พร้อมเสา
จํานวน 9 จุด 

45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

-การเกิดอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
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8 
             รายละเอียดโครงการพัฒนา 

         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 

 
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.1 แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการถมดินที่สาธารณะบ้านน้ํา
ปด หมู่ 3 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-มีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น -ถมดินที่สาธารณะปริมาณดิน 
3,790.28 ลบ.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

466,500 
งบ อปท. 

466,500 
งบ อปท. 

466,500 
งบ อปท. 

-มีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซ.
บ้านตู้ยันต์)บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
129 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

81,000 
งบ อปท. 

81,000 
งบ อปท. 

81,000 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ม่วง หมู่ 2 (ซอยบ้านตู้อั๋น) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
ลดมลภาวะฝุุนละออง 
-อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
108 ตร.ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

64,500 
งบ อปท. 

64,500 
งบ อปท. 

64,500 
งบ อปท. 

-เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

กองช่าง 
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9 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจรไฟฟูาส่องสว่าง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาตลาด
สดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือจัดระบบให้บริการไฟฟูาใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสมให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

-เปลี่ยนสายไฟพร้อมวางระบบราง
พร้อมจุดให้บริการภายในตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง -เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
-เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา 

-ถนนและซอยต่างๆในเขตเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

700,000 
งบ อปท. 

700,000 
งบ อปท. 

700,000 
งบ อปท. 

-การสัญจรไป-มา
สะดวก 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขตไฟฟูาในชุมชน -เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุใน
การสัญจรไป-มา 
-ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

-อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
บ้านผือ 

1,500,000 
งบ อปท. 

1,500,000 
งบ อปท. 

1,500,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง -เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
-ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

-จํานวน 12 ชุมชน 200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา -ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอ 
-เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

-อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
บ้านผือ 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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4
0 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านการคมนาคม 
แนวทางท่ี1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจรไฟฟูาส่องสว่าง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟูาศาลา
กลางบ้าน บ้านโพน หมู่ 4 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือจัดระบบให้บริการไฟฟูาใน
ศาลากลางบ้านให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-เปลี่ยนสายไฟพร้อมวางระบบราง
พร้อมจุดให้บริการภายในศาลา
กลางบ้าน 

50,000 
งบ อปท. 

- - -ศาลากลางบ้านมี
ระบบไฟฟูาที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งเสาไฟ
ประติมากรรม 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
-ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

-ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมจํานวน 
20 ต้น 

1,500,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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1 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ในครัวเรือน 

-พัฒนาอาชีพส่งเสริมและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

-จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม
จํานวน 12 ชุมชน 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ครัวเรือนมีอาชีพ
เสริมมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ให้กับผู้สูงอายุ 

-เพ่ือพัฒนาอาชีพส่งเสริมและ
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 

-จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสม จํานวน 12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริมมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้นใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
อุดหนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 
OTOP 

-เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุน 
และพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

-สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มดังกล่าวในเขตเทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 
งบ อปท. 

- - -กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม OTOP
มีการดําเนินงาน
อย่างเข้มแข็ง มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 
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2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี2.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาสถานที่จําหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑืในชุมชน 

-เพ่ือให้ตําบลน้ําโสมมีสถานที่
จําหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในตําบลน้ําโสม 

-จัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้า  
จํานวน 1 แห่ง 

200,000 
งบ อปท. 

- - -ตําบลน้ําโสมมี
สถานที่มีศูนย์กลาง
รับสินค้าจากชุมชน 
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึนและซื้อ
สินค้าได้ในราคาถูก 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.1 แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
สตรีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็กและสตรี 

-จัดฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม
จํานวน 12 ชุมชน 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสําหรับคน
พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ปุวย/ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ 

-สร้างห้องน้ําจํานวน 1 ห้อง 145,400 
งบ อปท. 

- - -คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวย ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ ได้รับ
ความสะดวกมารับ
บริการ 

กอง
สวัสดการฯ 

3 โครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดพุงลดโรค 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในการปูองกันโรค 

-จัดอบรมด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในพนักงานและ
เจ้าหน้าที่จํานวน 30 คน 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ในการปูองกันโรค 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการอาหารปลอดภัย -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
อาหารปลอดภัย 
-ปูองกันโรคติดต่อทางอาหารและ
น้ํา 

-จํานวน 12 ชุมชน 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารและ
โรคติดต่อลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.1 แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการศึกษาดูงานการบําบัดน้ํา
เสียชุมชนสําหรับผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

-อบรมและศึกษาดูงานจํานวน 1 
ครั้งเทศบาลตําบลน้ําโสมมีเทศ
บัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

-ผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการเก่งและทูบีนัมเบอร์วันใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

-เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรม
ที่ห่างไกลยาเสพติด 

-จัดประกวดร้องเพลงเยาวชนเก่ง
และทูบีนัมเบอร์วันจํานวน 12
ชุมชน 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-เยาวชน ทต.น้ํา
โสมห่างไกลยาเสพ
ติดกล้างแสดงออก
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให่เกิด
ประโยชน์ 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ค้าในตลาดในการดําเนินงาน
ตลาดสดน่าซื้อและอาหาร
ปลอดภัย 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะผู้ค้าในตลาดสดใน
การร่วมพัฒนาตลาดและแผงลอย
จําหน่ายอาหารในชุมชน 

-จัดศึกษาดูงานและสัมมนาการ
พัฒนาตลาดสดน่าซื้อและแผง
อาหารปลอดภัยจํานวน 12 ชุมชน 

250,000 
งบ อปท. 

- - -ผู้ค้าและผู้
จําหน่ายอาหารสด
มีทักษะในการ
ปูองกันโรค 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.1 แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของ 
อสม.ในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

-จัดศึกษาดูงานและสัมมนาการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
อสม.จํานวน 12 ชุมชน 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-อสม.มีความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการอุดหนุน อสม.พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 

-เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ อสม. 

-อุดหนุน อสม.จํานวน 1ครั้ง  180,000 
งบ อปท. 

180,000 
งบ อปท. 

180,000 
งบ อปท. 

-อสม.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการสร้างศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุขมูล
ฐานของประชาชนในชุมชน 

-จํานวน 1 แห่ง 120,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
(แผ่นพับ/ปูายไวนิล)เพ่ือให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ 

-เพ่ือให้บริการด้านการส่งเสริม
ความรู้และการดูแลสุขภาพในการ
ปูองกันควบคุมโรค 

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ/
ปูายไวนิล)เพ่ือให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ 9 โรค ตลอด 1ปี 
 

18,000 
งบ อปท. 

18,000 
งบ อปท. 

18,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.1 แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมแก่ประชาชนให้มีความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย 

-เพ่ือให้ประชาชนหันมาออกกําลัง
กายเพ่ิมมากข้ึน 
-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

-จํานวน 12 ชุมชน 500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมค่าติดตั้ง 

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ทันท่วงที 

-จํานวน 12 ชุมชน 200,000 
งบอปท. 

200,000 
งบอปท. 

200,000 
งบอปท. 

-ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้
ทันท่วงที 

กองช่าง 

14 โครงการสร้างทางลาดสําหรับคน
พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ปุวยผู้หญิง
ตั้งครรภ์ 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ 

-สร้างทางลาดบริเวณหน้า
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม 

150,000 
งบ อปท. 

- - -คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวย ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับ
ความสะดวกมารับ
บริการ 

กอง
สวัสดิการฯ 

15 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกด้านให้กับผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุ จํานวน 12 ชุมชน 30,000 
งบ อปท. 

- - -ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค
พิษสันัขบ้า 

-เพ่ือปูองกันไม่ให้สุนัขและแมว
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

-ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้านปีละ 1 ครั้ง 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนลด
ความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมปศุสัตว์เครือข่าย
พิษสุนัขบ้า 

-เพ่ืออบรมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุ
สัตว์ 

-อบรมจํานวน 1 ครั้ง 15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

-เครื่องข่ายได้รับ
ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้หวัด
นก อุบัติใหม่/อุบัติซ้ํา 

-เพ่ือปูองกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของไข้หวัดและเชื้อ
ไวรัส 

-จํานวน 12 ชุมชน 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนรู้จักวิธี
ปูองกันตนเองจาก
โรคไข้หวัดนก 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

-รณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการ
กําจัดลูกน้ํายุงลายและตัวแก่
ยุงลาย 

-ทําการพ่นหมอกควัน จํานวน 12 
ชุมชน 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนรู้จักวิธี
ปูองกันตนเองจาก
โรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ
ในช่วงฤดูฝน 

-เพ่ือจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ใน
โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน 

-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โรคติดต่อ
ในช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนสามารถ
ปูองกันโรคติดต่อ
ในช่วงฤดูฝน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน 

-เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

-อบรมจํานวน 1 ครั้ง 
-จัดซื้เครื่องชั่งน้ําหนักจํานวน 24 
เครื่อง 
-จัดซื้องวัดความดัน 12 เครื่อง 
-จัดเครื่องเจาะน้ําตาลในเลือด 12 
เครื่อง 
-จัดซื้อแถบตรวจน้ําตาลในเลือด 
3,000 แถบ 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

-ประชาชน
ตระหนักการดูแล
สุขภาพและคัด
กรองสุขภาพ
เบื้องต้น 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

-เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการปูองกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

- จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยาง
อนามัยจํานวน 1 ครั้ง 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

- ประชาชนมีการ
ใช้ถุงยางอนามัย
ปูองกันโรคมากข้ึน 
และอัตราปุวยด้วย
โรคเอดส์ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการจัดซื้อเกลือและอาหาร
เสริมไอโอดีนเพื่อปูองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

- เพ่ือปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน
ในถิ่นธุระกันดารตามพระดํารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

- จัดซื้อเกลือและอาหารเสริม
ไอโอดีน 12 ชุมชน 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

อัตราเกิดโรคขาด
สารไอโอดีนลดลง 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการปูองกันปัญหาเด็กจมน้ํา -เพ่ือปูองกันภาวะเด็กจมน้ํา และ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา
ในเยาวชน 

-จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ําใน
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ว่าย
น้ําไม่เป็นจากทุกสถานศึกษาใน
เขต ทต.น้ําโสม จํานวน 1หลักสูตร 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-เด็กนักเรียน
สามารถว่ายน้ําได้
และอัตราตายจาก
เด็กจมน้ําท่ีเข้า
ฝึกอบรมเท่ากับ
ศูนย์ 

กอง
สาธารณสุข 

10 โครงการจัดซื้อสารเคมีกําจัดแมลง
นําโรคและสารเคมีทางด้าน
สาธารณสุข 

-เพ่ือใช้ในการปูองกันควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง เช่นโรคไ ข้
เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้
ฉี่หนู 

-จัดซื้อสารเคม(ีน้ํายาพ่นหมอก
ควัน,ทรายกําจัดลูกน้ํา,เหยือ
แมลงวัน,ปูนขาว)เพียงพอต่อการ
ควบคุมโรคติดต่อ 12 ชุมชน 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-อัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการก่อสร้างโรงจอดพร้อมโรง
ซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือเป็นจุดล้างรถยนต์ซ่อมบํารุง
และจอดรถบรรทุกขยะ 

-ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมโรงซ่อม
บํารุง ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม จํานวน 1 แห่ง 

1,000,000 
งบ อปท. 

- - -มีที่จอดรถที่เป็น
ระเบียนและ
รถบรรทุกขยะมี
อายุการใช้งาน
ยาวนานขึ้นพร้อม
ปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.2 แนวทางการพัฒนาปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคที่เกิดจากสัตว์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่า
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-เพ่ือปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์บริเวณจุด
เข้าสัตว์และจุดออกเนื้อสัตว์
ชําแหละ 

-จัดสร้างระบบนําสัตว์เข้าและนํา
เนื้อสัตว์ชําแหละออกพร้อมระบบ
น้ําชําระตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

200,000 
งบ อปท. 

- - -โรงฆ่าสัตว์สะอาด
ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการก่อสร้างกําแพงทึบรอบ
โรงฆ่าสัตว์ 

-เพ่ือสร้างรั้งรอบตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 

-สร้างรั้งรอบโรงฆ่าสัตว์ ยาว 200 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

382,092 
งบ อปท. 

- - -โรงฆ่าสัตว์มีรั้ว
รอบเป็นสัดส่วน
ชัดเจนไม่มีสัตว์อ่ืน
เข้ามารบกวน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.3แนวทางการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ -เพ่ือเสริมสร้างและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-จํานวน 1 ครั้ง 250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในงาน
สงกรานต์ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ -เพ่ือเสริมสร้างและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-จํานวน 1 ครั้ง 300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแห่เทียนพรรษา -เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
การแห่เทียนพรรษาให้คนรุ่นหลัง
ได้สืบสานประเพณี 

-จํานวน 1 ครั้ง 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือ
จัดทํา โครงสร้างบายศรีในขบวน
แห่ “บายศรี”วัฒนธรรมดีศรี
อุดรธานีในงานประจําปีทุ่งศรีเมือง 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในขบวนแห่ในงานประจําปีทุ่ง
ศรีเมืองฯ 

-จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ 

-เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของกรม
อนามัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4ศูนย์ผ่าน
เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคูณภาพและ
ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาเด็กรอบด้านสมดุล -เพ่ือให้เด็กเล็กมีการพัฒนารอบ
ด้านมีร่างกายแข็งแรงอารมร์
แจ่มใสมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคม
และพัฒนาสติปัญญาเด็กให้
เหมาะสมกับวัย 

-จัดซื้อเครื่องเล่นสนามและส่อ
พัฒนาการสําหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ฏของเทศบาลตําบล
น้ําโสมให้เพียงพอและเหมาะสม
กับจํานวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ จํานวน 4 ศูนย ์

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นสนามและสื่อ
พัฒนาการสําหรับ
เด็กเล็กเพ่ือให้เด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนารอบด้านมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงอารมณ์
แจ่มใส 

กอง
การศึกษา 

3 โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

-เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยทั้งภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4 ศูนย์ผ่าน
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยทั้งภายใน
และภายนอก(สมศ.) 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

-เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ปลอดภัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4ศูนย์ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมและมีความ
ปลอดภัย 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง4ศูนย์มี
ความปลอดภัย
มั่นคงแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการปฐมนิเทศเด็ก ครู 
ผู้ปกครอง 

-เพ่ือสร้างสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน 

-เด็ก ครู ผู้ปกครองเด็ก จํานวน 
12 ชุมชน 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว)รายหัวเพ่ิมเติม
(Top Up) 

-ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีกําหนดไว้ 

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 1 โรงเรียน 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(ค่าหนังสือเรียน) 

-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีหนังสือ
เรียนครบถ้วนถูกต้องตามหลักสูตร
แกนกลาง 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีหนังสือ
เรียนครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 
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4 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

-เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีอุปกรร์
การเรียนที่ครบถ้วนและเพียงพอ
ต่อการเรียน 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนทุกคน 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

-เป็นการช่วยลดภาระผู้ปกครองใน
การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 1 โรงเรียน 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมี
เครื่องแบบ
นักเรียนใส่ครบทุก
คน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

-เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ/กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/
กิจกรรมทัศนศึกษา/การให้บริการ
สารสนเทศตามท่ีกําหนด 

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 1 โรงเรียน 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

-เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียนและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 1 โรงเรียน 

2,000 
งบ อปท. 

2,000 
งบ อปท. 

2,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
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5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ความสะอาดปลอดภัยของหนูน้อย 

-ส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลใส่ใจ
สุขภาพของลูกๆส่งเสริมให้เด็ก
รักษาความสะอาด 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 
ศุนย ์

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการอาหารกลางวัน -เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการและครบหลัก 5 
หมู่ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
-โรงเรียนจํานวน 3  โรงเรียน 

5,000,000 
งบ อปท. 

5,000,000 
งบ อปท. 

5,000,000 
งบ อปท. 

-เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโต
แข็งแรงตามวัย 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอาหารเสริมนม -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและ
เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
-โรงเรียนจํานวน 3  โรงเรียน 

3,500,000 
งบ อปท. 

3,500,000 
งบ อปท. 

3,500,000 
งบ อปท. 

-เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจัดทําแผนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

-เพ่ือจัดทําแผนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผน
ยุทธศาสตร์และหลักสูตรพัฒนา
เด็กเล็ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย ์

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

-สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนา
หลักสูตรและแผน
ยุทธศาสตร์ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก -เพ่ิมส่งเสริมและให้ความสําคัญแก่
เด็กเพ่ิมมากข้ึน 

-จํานวน 1 ครั้ง 60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-เด็กๆมีความรัก
ความสามัคคีเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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6
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 โครงการผู้ดูแลเด็กพบผู้ปกครอง -เพ่ือประสานความสัมพันธื
ระหว่างผู้ดูแลเด็กละผู้ปกครอง 

-จํานวน 12 ชุมชน 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กได้ทราบ
ถึงปัญหาและ
พฤติกรรมของเด็ก
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 

-เพ่ือจัดซื้อเทคโนโลยีทางการเรียน
การสอน 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย์มีสื่อวัสดุและเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอน 
 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-เด็กขวัญและ
กําลังใจในการ
เรียน 
-เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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7
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(จัดซื้อหนังสือ
ห้องสมุดโรงเรียน 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการก่อสร้างซุ่มประตูโรงเรียน
(โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม) 

-เพ่ือจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้
สวยงาม 

-ก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียน
เทศบาลตําบลน้ําโสม ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

200,000 
งบ อปท. 

- - -ภูมิทัสน์ภายใน
โรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือมีรั้งโรงเรียนเป็นการปูองกัน
อันตรายแก่นักเรียนและครู 
-จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้
สะอาดและสวยงาม 

-ก่อสร้างรั้งโรงเรียนตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

2,000,000 
งบ อปท. 

2,000,000 
งบ อปท. 

- -ภูมิทัสน์ภายใน
โรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบและ
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย ์

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

25 ค่าเช่าที่ดินวัดที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดที่ตั้.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-จํานวน 2 แห่ง 8,000 
งบ อปท. 

8,000 
งบ อปท. 

8,000 
งบ อปท. 

-เช่าที่ดินวัดที่ตั้.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน 

-เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน -นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 1 แห่ง 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิด
กับนักเรียน 

กอง
การศึกษา 

27 โครงการกิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานครูนักเรียน 

-เพ่ือส่งเสริมทักษะต่างๆของครู
และนักเรียน 

-จํานวน1โรงเรียน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4ศูนย์ 
 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-เพ่ือเผยแพร่
ความรู้
ความสามารถที่ครู
และนักเรียนได้
จัดทํา 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

-จํานวน 1 ครั้ง 3,000 
งบ อปท. 

3,000 
งบ อปท. 

3,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนรู้จัก
เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างโรงอาหารพร้อม
โต๊ะเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 

-เพ่ือให้นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย 

-ก่อสร้างโต๊ะอาหารจํานวน 1 หลัง
พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีจํานวน 120 ตัว 

- 1,500,000 
งบ อปท. 

- -บุคลากรใน
โรงเรียนและ
นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหาร
ที่ดีและถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

30 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
และรถจักรยานยนต์(โรงเรียน
เทศบาลตําบลน้ําโสม) 

-เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในโรงเรียน 

-ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน
เทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 1 
หลัง ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

- 300,000 
งบ อปท. 

- -พาหนะของ
บุคลากรใน
โรงเรียนและ
พาหนะของ
นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
พัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

-ปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งหมดใน
อาคารโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-สถานศึกษามี
ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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0
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ 

-เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น 

-เพ่ือส่งเสริมการสึกษาด้าน
วิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ฯลฯและที่เก่ียวข้องกับงาน
วิชาการโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-มีอุปกรณ์พร้อม
สําหรับการเรียน
การสอน 
-มีทักษะความรู้
ด้านวิชาการเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

33 โครงการประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการชุมชน 

-เพ่ือให้บริการชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆใน
การดําเนินงานของศูนย์ 

-ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์และการบริการจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท 

-ประชาชนได้รับ
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ สะดวกรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน 

-จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้หา
ง่ายใช้คล่องละเป็นปัจจุบัน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย ์

 100,000 
งบ อปท. 

 100,000 
งบ อปท. 

 100,000 
งบ อปท. 

-เด็กเล้กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

35 โครงการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านกีฬา 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านกีฬา 

-นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิม
มากขึ้น(โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม)จํานวน 1 โรงเรียน 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีทักษะ
ทางกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติด 

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาใน
ด้านร่างกายและอารมณ์ 
-เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถด้านกีฬาและได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติด 

-โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆจํานวน 
1 ครั้ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีทักษะ
และความสามารถ
ด้านกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

37 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬาของเด็กและเยาวชน 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชน 
-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายท่ี
แข็งแรง 

-จํานวน 12 ชุมชน 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านกีฬาเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

38 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกรฑืการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย์ ผ่านเกณฑืศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

           เทศบาลตา้บลน้้าโสม 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางท่ี3.4แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 
งบประมาณและท่ีมา 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

-เพ่ือจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้
สวยงาม 

-จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้
สวยงามโรงเรียนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม จํานวน 1 แห่ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-พัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 
ศูนย ์

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความม่ันคง
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

41 โครงการติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนให้กับครูและนักเรียน 

-จํานวน 20 ตัว 40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

-การเรียนการสอน
ของครูและ
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่า
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน) 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

-โรงเรียนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 แห่ง 

18,000 
งบ อปท. 

18,000 
งบ อปท. 

18,000 
งบ อปท. 

-โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน
เพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

-เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชนในด้านต่างๆนําไปใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 

-จํานวน 12 ชุมชน(ทุกครัวเรือนใน
เขตเทศบาลตําบลน้ําโสม) 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

-มีข้อมูลพื้นฐาน
สามารถนําไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล 

-เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทใน
ทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

-จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับสตรี
ในเขตเทศบาลจํานวน 12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-สตรีรู้จักบทบาท
หน้าที่และนําไป
ปรับปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

กอง
สวัสดการฯ 

3 โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดู
เพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่
เข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จํานวน 12 ชุมชน 

300,000 
งบ อปท. 

- - -กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการสมทบกองทุนสวัสดการ
ชุมชนตําบลน้ําโสม (ออมวันละ
บาท) 

-เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยฐายของรัฐบาล
ลดความเลื่อมล้ําทางสังคมสร้าง
ดอกาสการเข้าถึงรัฐพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคมระบบการ
ออมและระบบสวัสดิการชุมชน 

-สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลน้ําโสม 

60,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนได้
รับทราบหลัก
วัตถุประสงค์การ
ดําเนินงานของ
กองทุนอย่างทั่วถึง
สมาชิกกองทุน
เพ่ิมข้ึนและได้รับ
สวัสดการอย่าง
ทั่วถึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการจัดงานบวงสรวง
ศาลหลักเมืองปูุโสมรําลึกวีระชน
เมืองโสมและของดีอําเภอน้ําโสม 

-เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจของชาวอําเภอน้ําโสมให้
เป็นที่รู้จัก 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-อําเภอน้ําโสมเป็น
ที่รู้จักอย่างทั่วถึง
ในภูมิปัญญาของ
ชาวอําเภอน้ําโสม 

สํานักปลัด 

6 โครงการวันเทศบาล -เพ่ือเป็นการรําลึกถึงการก่อตั้ง
เทศบาล 
-เพ่ือให้พนักงานได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันในวันเทศบาล 

-จํานวน 1 ครั้ง 40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

40,000 
งบ อปท. 

-พนักงานเทศบาล
ได้ระลึกถึงวัน
เทศบาลและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการครอบครัวอบอุ่น -เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งข้ึน
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิด
ความรักความเข้าใจ 

อบรม/จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 12 ชุมชน 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ครอบครัวเกิด
ความรัก ความ
สามัคคีและความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพ่ือให้ประชาชนได้นําหลัก
ปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลจํานวน 12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เพ่ือนําไปปรับใช้
กับการดํารงชีวิต
ต่อไป 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

-เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างมีความรักสามัคคี ลด
ความขัดแย้ง รู้จักการทํางานเป็น
ทีมเพ่ือบรรลุตามเปูาหมาย 

-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง 
จํานวน 100 คน 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างมี
ความรักสามัคคี 
ลดความขัดแย้ง 
รู้จักการทํางานเป็น
ทีมเพ่ือบรรลุตาม
เปูาหมาย 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสมจํานวน 12 ชุมชน 

8,733,600
งบ อปท. 

- - -ผู้สูงอายุได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ 

กอง
สวัสดการฯ 

11 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ -เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ -คนพิการในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสมจํานวน 12 ชุมชน 

2,949,600 
งบ อปท. 

- - -คนพิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพความพิการ 

กอง
สวัสดการฯ 

12 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ -เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ปุวย
เอดส์ 

-ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทสบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 12 ชุมชน 

45,,600 
งบ อปท. 

- - -ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

กอง
สวัสดการฯ 

13 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ 

-เพ่ือลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการผู้ยากไร้เพื่อหาแนวทาง
วิธีการช่วยเหลือต่อไป 

-ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 12 
ชุมชน 

30,000 
งบ อปท. 

- - -กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการเยี่ยม
เยือนและสามารถ
ที่จะดําเนินชีวิต
ต่อไปได้อย่างมี
ความสุข 

กอง
สวัสดการฯ 

14 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานกู้ชีพ
กู้ภัย 

-เพ่ือบริการประชาชนในกรณีเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดที่เป็น
อันตรายต่อประชาชนได้ทันท่วงที 

-จํานวน 6 คน 432,000 
งบ อปท. 

432,000 
งบ อปท. 

432,000 
งบ อปท. 

-เมื่อเกิดเหตุ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาสผึ้
ปุวยเอดส์ 

-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ 

-จัดอบรม/กิจกรรมให้กับคนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ ในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 12 
ชุมชน 

30,000 
งบ อปท. 

- - -คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนในการดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
สมาชิกสสภาในการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

-ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขใน
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน 

120,000 
งบ อปท. 

- - -ผู้นําชุมชนและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลน้ํา
โสมมีศักยภาพใน
การดําเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการปูองกันการทุจริต -ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานในเทศบาลบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและ
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

-จํานวน 1 ครั้ง 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-เทศบาลตําบลน้ํา
โสมมีการ
บริหารงานด้วย
ความเป็นธรรม
โปร่งใสและ
สามารถปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริตได้ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการคัดแยกขยะต้นทางและ
ธนาคารขยะ 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัด
แยกขยะตามหลัก 3 R 
-เพ่ือลดปัญหาขยะในชุมชน 

-สร้างหมู่บ้านคัดแยกขยะต้นแบบ 
1 หมู่บ้าน 
-สร้างธนาคารขยะจํานวน 1 แห่ง 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 
-ปริมาณขยะลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อย
ละ10 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ 

-เพ่ือให้ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ 

-จัดศึกษาดูงานจํานวน 1 ครั้ง 150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
ความรู้และทักษะ
การคัดแยกขยะ
เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

กอง
สาธารณสุข 

20 โครงการสานสัมพันธ์สายใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

-เพ่ือตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

-ผู้สูงอายุจํานวน 12 ชุมชนมีสมุด
บันทึกสุขภาพ 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลจากคนใน
ครอบครัวชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

21 โครงการประชาคมเพ่ือปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนาสามปี 

-เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทใน
การดําเนินการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 

-ออกประชาคมจํานวน 12 ชุมชน 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 

กองวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

22 โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
เทิดไทด์องค์ราชัน 

-ถวายความจงรักภักดีและเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

-สนับสนุนลูกเสือ/เนตรนารีและผู้
กํากับเข้าร่วมโครงการ(โรงเรียน
เทศบาลตําบลน้ําโสม) 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-ลูกเสือ/เนตรนารี
ได้เข้าร่วมโครงการ
เป็นการปลูกฝัง
ความจงรักภักดี 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน
เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

-ลูกเสือชาวบ้านได้ถวายความ
จงรักภักดีและจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

-ลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาล
จํานวน 12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ลูกเสือชาวบ้านได้
ถวายความ
จงรักภักดีและจัด
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

-เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

-เยาวชนและผู้ที่สนใตในเขต
เทศบาลจํานวน 12 ชุมชน 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

25 โครงการวันท้องถิ่นไทย -เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

-จํานวน 1 ครั้ง 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

สํานักปลัด 

26 โครงการอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 

-จํานวน 75 คน 375,000 
งบ อปท. 

375,000 
งบ อปท. 

375,000 
งบ อปท. 

-อปพร.มีทักษะใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

27 โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง -เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงที 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

28 โครงการจัดทําคู่มือประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนราษฎร 

-เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการติดต่องาน
ทะเบียนราษฎร 

-จัดทําคู่มือประชาสัมพันธ์จํานวน 
1,000 ชุด 

20,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

29 โครงการแก้ปัญหาภัยหนาว -เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยหนาวได้ทันท่วงที 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยหนาวได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

30 โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย 

-เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยได้
ทันท่วงที 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัยได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ
กรานต์สงกรานต์ 

-ลดจํานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

-จํานวน 12 ชุมชน 63,700 
งบ อปท. 

63,700 
งบ อปท. 

63,700 
งบ อปท. 

-อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
ลดลง 

สํานักปลัด 

32 โครงการรณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศปีใหม่ 

-ลดจํานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

-จํานวน 12 ชุมชน 63,700 
งบ อปท. 

63,700 
งบ อปท. 

63,700 
งบ อปท. 

-อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

สํานักปลัด 

33 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร 

-จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมายจราจร 
-เพ่ือใหประชาชนปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายจราจร 

-จัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมาย
จราจรมากยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

34 โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ -เพ่ือออกบริการประชาชนในเขต
เทศบาล 

-จํานวน 2 ครั้ง 12 ชุมชน 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ออกอํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

สํานักปลัด 

35 โครงการวัน อปพร. -สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ -อปพร. จํานวน 12 ชุมชน 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-อปพร.เตรียม
ความพร้อมและมี
ความสามัคคี 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-อบรมจํานวน 12 ชุมชน 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

37 โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดย่าง
ยั่งยืน 

-เพ่ือปูองกันละแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง 

สํานักปลัด 

38 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานีเพื่อบรรเทาทุกข์ 
สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพ
อนมัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
กิจกรรมการกุศล 

-สนับสนุนการจัดงานวันชาวอุดร
ร่วมใจให้กาชาด 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-การบรรเทาทุกข์ 
สังคมสงเคราะห์ 
ส่งเสริมสุขภาพอน
มัยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและกิจกรรม
การกุศลของเหล่า
กาชาดจังหวัด
อุดรธานี 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

39 โครงการปูองกันภัยทางถนน -เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนลดลง 

สํานักปลัด 

40 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญ 

-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ 

สํานักปลัด 

41 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
นิทรรศการและประชาสัมพันธ์งาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง 

-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดงานประจําปีทุ่งศรีเมือง 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในงาน
ประจําปีทุ่งศรีเมือง 

สํานักปลัด 

42 โครงการอุดหนุนจัดงานชาวอุดร
ร่วมใจช่วยกาชาด 

-ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 

-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

43 โครงการสนับสนุนการรับบริจาค
โลหิต 

-ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม 

-อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

44 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท. 

-มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเก็บข้อมูล
และให้บริการข้องมูลแก่ อปท. 

-อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 1 ครั้ง 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

-ทําให้ อปท.ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็วขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

45 โครงการฝึกทบทวนและเพ่ิม
จํานวน อปพร. 

-เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ อปพร.
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จํานวน 1 ครั้ง 300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-อปพร.มีความ
พร้อมและความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

สํานักปลัด 

46 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัยต่างๆ 

-จํานวน 1 ครั้ง 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-อปพร.มีความ
พร้อมเมื่อเกิดเหตุ
ภัยพิบัติข้ึน 

สํานักปลัด 

47 โครงการกองทุนประกันสุขภาพ -เพ่ือเป็นสวัสดิการสําหรับ
พนักงานให้พนักงานมีกําลังใจใน
การทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

-พนักงานได้รับสวัสดิการ 500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-พนักงานมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางานและได้รับ
สวัสดิการเพิ่มมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

48 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ
บริหารกิจการ อปพร. 

-เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ อปพร.
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนการบริหารกิจการ อป
พร. จํานวน 12 ชุมชน 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ปูองกันการเกิด
อัคคีภัยและ
อุบัติเหตุให้ความ
ช่วยเหลือผู้- 
ประสบภัยเมื่อเกิด
เหตุได้ทันท่วงที 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

49 โครงการอบรมเครือข่ายปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือกู้ชีพ
กู้ภัย 

-เพ่ือส่งเสริม อปพร.ฝึกอบรม
หลักสูตรกู้ชีพกู้ภัยสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ฝึกอบรมจํานวน 1 ครั้ง 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร
การแพทย์ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

50 โครงการจ้างเหมาในการจัดทํา
วารสารเทศบาล 

-เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของเทศบาลที่
ได้ดําเนินการ 

-จํานวน 1 ครั้ง 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองวิชาการ 

51 โครงการติดตั้งพัดลมศาลา
อเนกประสงค์ 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

-ติดตั้งพัดลมศาลาอเนกประสงค์ 
จํานวน 12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมี
สถานที่ที่พร้อมใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

52 โครงการติดตั้งเสาไฟสปอร์ตไลต์
บนภูเขาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 
ตําบลน้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง 
-ปูองกันการเกิดอาชญากรรม 

-ติดตั้งเสาไฟสปอร์ตไลดต์ 
 จํานวน 1 เสา 

100,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีไฟฟูา
สําหรับส่องสว่าง 
-ลดการเกิด
อาชญากรรม 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว -เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
ได้ทันเหตุการณ์ 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

54 โครงการอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีม
กู้ภัย(OTOS) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะ
ในการปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-จํานวน 10 คน 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย มีประสิทธิภาพ
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

55 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน -เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ 

-บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน
จํานวน 1 ครั้ง 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความ
สะดวก 

สํานักปลัด 

56 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอด
รถเพ่ือเป็นหน้วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
น้ําโสม) 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานเทศบาลบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรมและเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัยหาการทุจริต 

-ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเพ่ือ
เป็นหน้วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จํานวน 1 ครั้ง 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

-เทศบาลตําบลน้ํา
โสมมีศูนย์หน่วยกู้
ชีพที่ได้มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

57 โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ํา
โสม(จัดธิดาน้ําโสมส่งเข้าประกวด) 

-เพ่ือคัดเลือกตัวแทนอําเภอน้ําโสม
เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่ขิดของ
จังหวัดอุดรธานีต่อไป 

-จํานวน 1 ครั้ง 8,000 
งบ อปท. 

8,000 
งบ อปท. 

8,000 
งบ อปท. 

-ได้สาวงามท่ีมี
ความเหมาะสม
เพ่ือเป็นตัวแทนใน
การประกวดธิดา
ผ้าหมี่ขิดจังหวัด
อุดรธานี 

สํานักปลัด 

 
  



 78 
7

7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

58 โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ํา
โสม(รําบวงสรวงอนุสาวรีย์วีระชน
เมืองโสม) 

-เพ่ือเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจและ๓ฒิปัญญา
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลน้ําโสมให้เป็นที่รู้จักท่ัวไป 

-จัดขบวนนางรําเข้าพิธีรํา
บวงสรวงอนุเสาวรีย์วีระชนเมือง
โสมจํานวน 50 คน 

12,000 
งบ อปท. 

12,000 
งบ อปท. 

12,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนในเขต
อําเภอน้ําโสมมี
ความภาคภูมิใจใน
ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวอําเภอน้ําโสม 

กอง
การศึกษา 

59 โครงการจัดงานของดีอําเภอน้ํา
โสม(จัดนิทรรศการของดีเทศบาล
ตําบลน้ําโสม) 

-เพ่ือเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจและภูมิปัญญาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสมให้เป็นที่รู้จัก 

-จัดนิทรรศการของดีอําเภอน้ําโสม 
จํานวน 1 ครั้ง 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

-ชาวอําเภอน้ําโสม
มีความภูมิใจใน
ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวอําเภอน้ําโสม 

สํานักปลัด 

60 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือเป็นนโยบายภาครัฐที่
กําหนดให้แก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับ
การปูองกันและแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมาย 

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
น้ําโสม จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ทําให้การ
ดําเนินการทางด้าน
ยาเสพติดรับการ
แก้ไขโดยการมีส่วน
ร่วม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

61 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

-เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสมมีความปรองดองสมานฉันท์ 

-ประชาชนในเขตเทศบาลจํานวน 
12 ชุมชน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

สํานักปลัด 

62 โครงการอุดหนุนกลุ่มกลองยาว -เพ่ืออนุรักษณ์วัฒนธรรมประเพณี
ดั่งเดิมให้คงอยู่ต่อไป 

-อุดหนุนกลุ่มกลองยาว 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-วัฒนธรรม
ประเพณีดั่งเดิมคง
อยู่ต่อไป 

กอง
สวัสดิการ 

63 โครงการติดตั้งเสาไฟสปอร์ตไลต์
บนภูเขาบ้านโคกน้อย หมู่ 8 ตําบล
น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟูาส่องสว่าง 
-ปูองกันการเกิดอาชญากรรม 

-ติดตั้งเสาไฟสปอร์ตไลดต์ จํานวน 
1 เสา 

100,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีไฟฟูา
สําหรับส่องสว่าง 
-ลดการเกิด
อาชญากรรม 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้ยากไร้ 

-เพ่ือให้ประชาชนที่ยากไร้มีที่อยู่
อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยที่ม่ันคง
แข็งแรงมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กอง
สวัสดิการ 

 
  



 80 

7
9 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านน้ํา
โสม หมู่ 1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
-ประชาชนมีสถานที่กักเก็บน้ําไว้
เพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

-ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด กว้าง 
3x3 เมตร สูง 9 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

234,300 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีน้ําให้
สําหรับอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
น้ําปด หมู่ 3หมู่ 3 ต.น้ําโสม อ.น้ํา
โสม จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนทํากิจกรรมร่วมกันและมี
สถานที่ไว้สําหรับออกกําลังกาย 

-ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนที่รวม
649.10 ตารางเมตร หนา 0.10 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

285,100 
งบ อปท. 

285,100 
งบ อปท. 

285,100 
งบ อปท. 

-มีสถานที่ไว้
สําหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้าน
ม่วง หมู่2 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 
1.50 เมตร กว้าง 15 เมตรผนังข้าง
สูง 3 เมตร ตามแบบแปลนทต.น้ํา
โสม 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งปูายชื่อซอย ภายใน
หมู่บ้าน 

-เพ่ือบ่งบอกชื่อซอยภายในหมู่บ้าน
สะดวกต่อการเดินทาง 

-จํานวน 12 ชุมชน 300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-แต่ละหมู่บ้านมี
ปูายชื่อซอยไว้บอก
ทาง 

กองช่าง 

69 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด -เพ่ือติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมู่บ้าน 
-เพ่ือปูองกันการลดการเกิด
อุบัติเหตุและการเกิดอาชญากรรม 

-จํานวน 12 ชุมชน 200,000 
งบ อปท. 

- - -การเกิดอุบัติเหตุ
และการเกิด
อาชญากรรมลดลง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

70 โครงการยกพ้ืน คสล.(ศาลา
กลางบ้าน) บ้านน้ําโสม หมู่ 1    
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ยกพ้ืน คสล. กว้าง 13 เมตร ยาว 
24 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

160,000 
งบ อปท. 

160,000 
งบ อปท. 

160,000 
งบ อปท. 

-มีสถานที่ไว้
สําหรับให้
ประชาชนในชุมชน
ร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
โคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนทํากิจกรรมร่วมกันและมี
สถานที่ไว้สําหรับออกกําลังกาย 

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดพ้ืนที่
รวมทั้งหมด 865.90 ตร.ม.หนา
0.10เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

380,000 
งบ อปท. 

380,000 
งบ อปท. 

380,000 
งบ อปท. 

-มีสถานที่ไว้
สําหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
โคกน้อย หมู่ 8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนทํากิจกรรมร่วมกันและมี
สถานที่ไว้สําหรับออกกําลังกาย 

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดพ้ืนที่
รวมทั้งหมด 273.2 ตร.ม. หนา 
0.10 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

122,300 
งบ อปท. 

122,300 
งบ อปท. 

122,300 
งบ อปท. 

-มีสถานที่ไว้
สําหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน 

กองช่าง 

73 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านน้ํา
โสม หมู่ 1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออุปโภคบริโภคในสํานักงาน 
-เพ่ือบริการน้ําสําหรับประชาชน 

-บ่อบาดาลขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6 
นิ้ว จํานวน 1 บ่อ 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

-มีน้ําไว้สําหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านน้ํา
ทรง หมู่6 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออุปโภคบริโภคในสํานักงาน 
-เพ่ือบริการน้ําสําหรับประชาชน 

-บ่อบาดาลขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6 
นิ้ว จํานวน 1 บ่อ 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

-มีน้ําไว้สําหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านบ้านน้ําโสม หมู่1  
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถั่วถึง 

-ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาดฐาน 
กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 10 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

177,100 
งบ อปท. 

177,100 
งบ อปท. 

177,100 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างถั่วถึง 

กองช่าง 

76 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
ม่วง หมู่ 2(นาแสบง) ต.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออุปโภคบริโภคในสํานักงาน 
-เพ่ือบริการน้ําสําหรับประชาชน 

-บ่อบาดาลขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6 
นิ้ว จํานวน 1 บ่อ 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

-มีน้ําไว้สําหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
ม่วง หมู่ 2(ซําผักคาว) ต.น้ําโสม  
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออุปโภคบริโภคในสํานักงาน 
-เพ่ือบริการน้ําสําหรับประชาชน 

-บ่อบาดาลขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6 
นิ้ว จํานวน 1 บ่อ 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

166,300 
งบ อปท. 

-มีน้ําไว้สําหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้าน
น้ําปด หมู่3 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 
1.50 เมตร กว้าง 15 เมตรผนังข้าง
สูง 3 เมตร ตามแบบแปลนทต.น้ํา
โสม 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้าน
น้ําปด หมู่3(น้ําปด-โนนสวรรค์) 
 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 
1.50 เมตร กว้าง 15 เมตรผนังข้าง
สูง 3 เมตร ตามแบบแปลนทต.น้ํา
โสม 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

 
  



 83 
8

2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้าน
แสงทองพัฒนา หมู่ 12(ห้วยน้ํา
โสมตอนบน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 
1.50 เมตร กว้าง 15 เมตรผนังข้าง
สูง 3 เมตร ตามแบบแปลนทต.น้ํา
โสม 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้านบ้านโพน หมู่ 4 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถั่วถึง 

-ก่อสร้างหอกระจายข่าวขนาดฐาน 
กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 10 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

180,300 
งบ อปท. 

180,300 
งบ อปท. 

180,300 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างถั่วถึง 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสม บ้านโพน 
หมู่ 4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือให้ตลาดสดเทศบาลตําบลน้ํา
โสมได้มาตรฐาน 

-ปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสม กว้าง 1 เมตร ยาว 
24 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

19,380 
งบ อปท. 

19,380 
งบ อปท. 

19,380 
งบ อปท. 

-ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมได้
มาตรบานมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

83 โครงการยกระดับพ้ืนลาน คสล.
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9(ศาลา
กลางบ้าน) ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ยกระดับ ลาน คสล. กว้าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร หนา0.15 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

53,200 
งบ อปท. 

53,200 
งบ อปท. 

53,200 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
สถทานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

84 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
โนนภูทอง หมู่ 15 ต.น้ําโสม อ.น้ํา
โสม จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 7
เมตร  ยาว25 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

71,300 
งบ อปท. 

71,300 
งบ อปท. 

71,300 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
สถทานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้าน
โนนภูทอง หมู่ 15 (รอบเมรุ) ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 4
เมตร  ยาว 43 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

70,000 
งบ อปท. 

70,000 
งบ อปท. 

70,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
สถทานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ํา
ประจําหมู่บ้าน 

-เพ่ือประชาชนมีน้ําไว้อุปโภค
บริโภค 

-จํานวน 12 ชุมชน 100,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีน้ําไว้
อุปโภคบริโภค 

กอง
สาธารณสุข 

87 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติประจํา
หมู่บ้าน 

-เพ่ือให้ประชาชนมีเก้าอ้ีใช้ในงาน
ต่างๆประจําหมู่บ้าน 

-จํานวน 12 ชุมชน 200,000 
งบ อปท. 

- - -แต่ละหมู่บ้านมี
เก้าอ้ีใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

สํานักปลัด 

88 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น บ้าน
น้ําทรง หมู่6 (ใต้อ่างเก็บน้ําห้วยน้ํา
ทรง)ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายน้ําล้น สันฝายสูง 
1.50 เมตร กว้าง 15 เมตรผนังข้าง
สูง 3 เมตร ตามแบบแปลนทต.น้ํา
โสม 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

698,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

84 โครงการติดตั้งปูายบอกทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือมีปูายบอกชี้แนวทางเข้า
หมู่บ้าน 
-เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง 

-ขนาดปูายกว้าง 0.75 เมตร ยาว 
2.40 เมตร เสาสูง 2 เมตร 

6,000 
งบ อปท. 

- - -มีปูายบอกชี้
แนวทางเข้า
หมู่บ้าน 
-ประชาชนรู้
เส้นทางในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

85 โครงการเปลี่ยนหลังคา(ศาลา
กลางบ้าน)บ้านโพน หมู่  4 ต.น้ํา
โสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือประชาชนมีสถานที่ไว้สําหรับ
จัดกิจกรรมมงานต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

-เปลี่ยนหลังคา(ศาลากลางบ้าน)
กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตรตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

73,400 
งบ อปท. 

- - -มีสถานที่ไว้
สําหรับจัดกิจกรรม
งานต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือประชาชนมีสถานที่ไว้สําหรับ
จัดกิจกรรมมงานต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

-ก่อสร้างศาลากลางบ้าน กว้าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตรพ้ืนที่ใช้สอย 
96 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

533,700 
งบ อปท. 

533,700 
งบ อปท. 

533,700 
งบ อปท. 

-มีสถานที่ไว้
สําหรับจัดกิจกรรม
งานต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

87 โครงการปูกระเบื้องศาลาพักญาติ
วัดปุาโนนสวรรค์ บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

-ปูกระเบื้องศาลาพักญาติขนาด
80x80 ซม.ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

167,800 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-เพ่ือมีห้องน้ําไว้สําหรับบริการ
ประชาชน 

-ก่อสร้างห้องน้ํากว้าง4เมตร ยาว5
เมตรพ้ืนที่20ตารางเมตรจํานวน 5
ห้อง 

186,200 
งบ อปท. 

186,200 
งบ อปท. 

186,200 
งบ อปท. 

-มีห้องน้ําไว้สําหรับ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

89 โครงการลาน คสล.บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนที่รวม 
233.6 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

141,000 
งบ อปท. 

141,000 
งบ อปท. 

141,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนมี
สถทานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ําบ้านน้ํา
ทรง หมู่6 ต.ศรีสําราย อ.น้ําโสม 
จ.อุดรธานี 

-เพ่ือกักเก็บน้ําไว้เพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

-ก่อสร้างฝายกั้นน้ําจํานวน 1 แห่ง 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

-มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

91 โครงการต่อเติมศาลาพักญาต(ิปุา
ช้าบ้านโนนสวรรค์)บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ 6 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม  
จ.อุดรธานี 

-เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

-ต่อเติมศาลาพักญาติพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 110 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

233,480 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้าน
แสงทองพัฒนา หมู่12 ต.น้ําโสม 
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 

-มีสถานที่ไว้สําหรับให้ประชาชน
ในชุมชนร่วมประชุมหรือทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดพ้ืนที่
624ตร.ม.หนา0.10เมตร กว้างยาว
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

271,300 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมี
สถทานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านบริหารงานคลัง 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากร
ทางด้านพัสดุ/การบัญชี/การ
จัดเก็บรายได/้แผนที่ภาษี 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเข้าร่วมจํานวน 100 คน 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรมีความรู้
ความชํานาญด้าน
การจัดเก็บเพ่ือ
เพ่ิมพูนรายได้ 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมเฉพาะตําแหน่งฝุาย
พัฒนารายได้ 

-เพ่ือให้พนักงานเทศบาลกองคลัง
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะ
ตําแหน่งมีความรู้ความชํานาญใน
การปฏิบัติหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ให้
มากขึ้น 

-จํานวน 1 คน 40,000 
งบ อปท. 

- - -พนักงานได้
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ
เฉพาะตําแหน่ง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้าง 

-เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
กองสวัสดิการฯเพื่อให้สามารถนํา
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างกองสวัสดิการฯ  
จํานวน 4 คน 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรมความรู้
ความเข้าใจในด้าน
ต่างๆและสามารถ
นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่ง/หน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-จัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษณ์
สิ่งแวดล้อมในพนักงานและ
เจ้าหน้าที่จํานวน 50 คน 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรมรความรู้
ในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยกรธรรมชาติ 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-จํานวน 16 คน 500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้ดูแลเด็ก 

-จัดสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
การพัมนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 
ศูนย ์

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก -เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของ
ครูและผู้ดูแลเด็ก 

-ครูและผู้ดูแลเด็กจํานวน 13 คน
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาอย่างน้อย 4 
หลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ครูและผู้ดูแลเด็ก
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ -เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์มี
การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น
ระบบ 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-มีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู -เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นการเพิ่มขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

-บ้านพักครูจํานวน 10 ห้อง 1,500,000 
งบ อปท. 

1,500,000 
งบ อปท. 

1,500,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับ
สวัสดิการครู 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
(หลักสูตรความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน -จํานวน 1 ครั้ง 150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

150,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรใน
เทศบาลใความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.2 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาล 

-เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้สําหรับ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาล 

-จัดทําแผนกลยุทธสําหรับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 1
ครั้ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-มีแผนกลยุทธ์ไว้
สําหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สํานักปลัด 

12 โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม
การพูดด้านภาษาอังกฤษ 

-เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

-ผู้เข้าฝึกอบรมจํานวน 100 คน 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-บุคลากรมีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึน 

สํานักปลัด 

 
  



 91 
9

0
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ําหวาน
น้ําผลไม้ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 เครื่อง 10,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก -เพ่ือบริการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
ปุวยฯ 

-จํานวน 1 ชุด 10,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จ้างเหมาบริการอื่นๆกอง
สวัสดการตลอด 1 ปี 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการจ้างเหมาเครื่องปริ้นเตอร์
และเครื่องถ่ายเอกสาร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 ป ี 90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงขนาดไม่
น้อยกว่า 15 นิ้วขยายในตัวไม่ต่ํา
กว่า300วัตต์พร้อมไมด์ลอยคู่มี
แบตในตัวมีช่องเสียบ USB SD 
CARได้พร้อมลากล้อ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

-จัดซื้อตู้ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 
15 นิ้วขยายในตัวไม่ต่ํากว่า300
วัตต์พร้อมไมด์ลอยคู่มีแบตในตัวมี
ช่องเสียบ USB SD CARได้พร้อม
ลากล้อจํานวน 1 ชุด 

20,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 เครื่อง 5,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการจ้างเหมาเครื่องปริ้นเตอร์
และเครื่องถ่ายเอกสาร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 ป ี 90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ -เพ่ือใช้ในงานจัดเก็บภาษี,ค่าขยะ
มูลฝอย งานแผนที่ภาษี 

-จํานวน 1 คัน ขนาด 110 ซีซี 50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

50,000 
งบ อปท. 

-การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

9 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 เครื่อง 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

- -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

10 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
(ต่อเนื่อง) 

-เพ่ือดําเนินการสํารวจแปลงที่ดิน
แบ่งบล็อก,แบ่งโซนรวบรวมแผนที่
ภาษ ี
-เพ่ือเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับภาษี
ต่างๆถูกต้องครบถ้วน 
-เพ่ือการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 

-จัดทําระบบแผนที่ภาษี  
ตลอด 1 ปี 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

500,000 
งบ อปท. 

-มีระบบแผนที่ภาษี
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษีต่างๆครบถ้วน
ถูกต้อง 

กองคลัง 
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2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจ้างเหมาบุคลากรเก็บเงิน
ค่าขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน 

-จ้างเหมาบุคลากรเก็บค่าขยะมูล
ฝอย จํานวน 1 คน 

108,000 
งบ อปท. 

108,000 
งบ อปท. 

108,000 
งบ อปท. 

-การจัดเก็บรายได้
ค่าขยะมูลฝอย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

12 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
แบบดับเบิ้ลแคบ 

-เพ่ือให้ติดต่อประสานกับ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆออกสํารวจ
และแบ่งบล็อกแบ่งโซนแปลงที่ดิน
ในการจัดทําแผนที่ภาษี 
-เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ 

-ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซีขับเคลื่อน2ล้อ(แบบ
ดับเบ้ิลแคบ)จํานวน 1 คัน 

787,000 
งบ อปท. 

- - การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ
อ่ืนสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

กองคลัง 

13 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ -เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารทาง
ราชการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

-จํานวน 3 ตู้ 15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

- -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

14 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

-จํานวน 1 เครื่อง 6,000 
งบ อปท. 

6,000 
งบ อปท. 

6,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

15 โครงการจ้างเหมาจัดทําแผง
คอนกรีตตลาดสดเทศบาลตําบล
น้ําโสม 

-เพ่ือยกระดับตลาดสดตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 

-มีแผงมาตรฐานในตลาดจํานวน 
80 แผง 

200,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาดเทศบาลมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข 
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3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ/ล้าง
ผักตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือยกระดับตลาดสดเทศบาล
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

-จัดสร้างอ่างล้างมือ/ล้างผักตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม
จํานวน 1 แห่ง 

60,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) 

-เพ่ือใช้ในงานสํารวจสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ 

-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 
1 ตันแบบมีแคป จํานวน 1 คัน 

688,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

18 โครงการก่อสร้างระบบประปา
พร้อมถังสูงตลาดเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

-เพ่ือตลาด ทต.น้ําโสมมีน้ําสะอาด
เพียงพอต่อการให้บริการยกระดับ
ตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัย 

-สร้างหอถังสูงโครงเหล็ก พร้อมถัง
น้ํา 2000 ลิตร 1 ถัง และปั๊มน้ํา
อัตโนมัติ 1 เครื่อง 

150,000 
งบ อปท 

150,000 
งบ อปท 

150,000 
งบ อปท 

-ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค(สําหรับงานประมวลผล) 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค
(สําหรับงานประมวลผล) จํานวน 
1 เครื่อง 

30,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

20 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ระดับ 3-4 

-เพ่ือใช้งานในกองสาธารณสุขฯ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กระดับ 3-4
พร้อมเก้าอ้ีบุนวมจํานวน 2 ชุด 

12,000 
งบ อปท. 

12,000 
งบ อปท. 

- -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้งระบบพัดดูดอากาศ
ชนิดติดตั้งบนหลังคาตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือยกระดับตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัย 

-ติดตั้งพัดลมดูดอากาศชนิดติดตั้ง
บนหลังคาตลาดสดเทศบาลตําบล
น้ําโสม จํานวน 8 ตัว 

95,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อ 

กอง
สาธารณสุข 

22 โครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน
(รถยนต์,เครื่องตัดหญ้า,ตู้น้ําดื่ม
ชุมชน,ตลาด) 

-เพ่ือบํารุงรักษาทรัพย์ของเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

-บํารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้การได้
ตลอด 1 ปี 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-ทรัพย์สินของ
เทศบาลสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

กอง
สาธารณสุข 

23 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 20,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

24 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) 

-เพ่ือใช้ในงานออกสํารวจและ
ควบคุมโรคติดต่อและแมลงนําโรค 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 
1 ตันแบบมีแคป จํานวน 1 คัน 

523,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

25 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสมหลังที่ 2 

-เพ่ือยกระดับตลาดสดตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 

-ก่อสร้างอาคารตลาสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสมหลังที่ 2 ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จํานวน 1 หลัง 

1,000,000 
งบ อปท. 

- - -มีพ้ืนที่จําหน่าย
สินค้าได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 

กอง
สาธารณสุข 
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5
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการจุดจําหน่ายผักพ้ืนบ้าน
และผักปลอดสารพิษตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
ผักปลอดสารพิษ 
-ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพ
เสริม 

-จัดทําโต๊ะเหล็กพ้ืนอะลูซิงค์จุด
จําหน่ายผักปลอดสารพิษ ขนาด
2x1 เมตร สูง 80 ซม.จํานวน 2 
ชุดพร้อมปูายประชาสัมพันธ์ 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนบริโภค
ผักปลอดสารพิษ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

27 โครงการจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์
กลาสขนาด2,000 ลิตร 

-เพ่ือใช้ในการกักเก็บน้ําชําระ
รถบรรทุกขยะเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

-จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาด2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง 

13,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

28 โครงการจัดซื้อกล้องวัดระยะแสง
เลเซอร์ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ตัว 12,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 
เมตร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 3 อัน 3,000 
งบ อปท. 

3,000 
งบ อปท. 

3,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

30 โครงการจัดซื้อสตาฟ 4 เมตร -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 3 อัน 2,000 
งบ อปท. 

2,000 
งบ อปท. 

2,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

31 โครงการจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟูา -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 6,500 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการจัดซื้อคอฟฟ่ิงฮอยล์,ทัม
มะรอ 

-เพ่ือยึดสายเมนไฟฟูาส่องสว่าง
ตามหมู่บ้านให้ตึงตลอดแนว-
ตลอดจนสายฮอยล์ขยายเสียงตาม
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลน้ํา
โสมและปูองกันสายหย่อนยาน
พาดหน้าบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

-จํานวน 1 ชุด 42,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

33 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด36,000 BTU 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 44,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

34 โครงการเปิดอาคารหอประชุม
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม
แห่งใหม่ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 ครั้ง 30,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

35 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ํา
เย็นพร้อมเครื่องกรองอัตโนมัติ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 7,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

36 โครงการจัดซื้อกบไฟฟูาขนาด 6 
นิ้ว 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1  เครื่อง 13,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟูา
ขนาด 9 นิ้ว 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน  1 ตัว 6,900 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

.38 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน แบบ 2 หัวพ่นติดตั้งใน
รถสามล้อเครื่อง 

-เพ่ือกําจัดตัวแก่ยุง/แมลงวันใน
ชุมชนและปูองกันโรคไข้เลือดออก 

-จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  
จํานวน  1 เครื่อง 

200,000 
งบ อปท. 

- - -อัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 

กอง
สาธารณสุข 

39 โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟูา -เพ่ือใช้ในงานบริการประชาชน
และตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟูา ขนาด 
15 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 

250,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาด ทต.น้ําโสม
มีความพร้อมใน
การให้บริการ 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

40 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุุนดูดน้ํา -เพ่ือใช้ในงานบริการประชาชน
และตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-จัดซื้อเครื่องดูดฝุุนดูดน้ํา ขนาด 
15 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง 

30,000 
งบ อปท. 

- - -ประสิทธฺภาพใน
การกําจัดแมลงนํา
โรคและการทํา
ความสะอาด ทต.
น้ําโสมเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

41 โครงการจัดซื้อเครื่องขัดถูพ้ืน - เพ่ือใช้ในงานบริการประชาชน
และตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-จัดซื้อเครื่องขัดถูพ้ืน จํานวน 2 
เครื่อง 

40,000 
งบ อปท. 

- - -ประสิทธฺภาพใน
การกําจัดแมลงนํา
โรคและการทํา
ความสะอาด ทต.
น้ําโสมเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

42 โครงการปูพื้นกระเบื้อง ฟุตบาท
ตลาด ทต.น้ําโสม 

-เพ่ือใช้ในงานบริการประชาชน
และตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-ปูพื้นกระเบื้อง ฟุตบาทตลาด ทต.
น้ําโสม จํานวน 195 ตารางเมตร 
ตามแบบ ทต.น้ําโสม 

60,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาด ทต.น้ําโสม
มีความสะอาด เป็น
ระเบียบ ตาม
เกณฑ์ 

กอง
สาธารณสุข 

43 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายหลัง 

-เพ่ือจัดบริการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชนและสถานที่
สาธารณะ 

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
หลังข้ออ่อนเครื่องยนต์เบนซิน4
จังหวะ จํานวน4 เครื่องๆละ
13,500 บาท 

54,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

44 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
(แฟกซ์)ระบบเลเซอร์ 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

45 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
ระดับ 3-6 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

46 โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย  
อปพร. 

-เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 265 ชุด 250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

-มีชุดไว้สําหรับ
เตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

47 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด30,000BTUพร้อมค่าติดตั้ง 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ชุด 37,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

48 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับประมวลผล 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 21,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

49 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 16,000 
งบ อปท. 

  -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

50 โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพขนาดเล็ก
พร้อมเครื่องมือ 

-เพ่ือใช้ในการสนับสนุนหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในงานกู้ภัยและขนย้าย
ผู้ปุวยในพื้นท่ี 

-จํานวน 1 คัน 1,800,000 
งบ อปท. 

1,800,000 
งบ อปท. 

1,800,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงาน
ด้านบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

51 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงแบบหาบหาม 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 เครื่อง 350,000 
งบ อปท. 

350,000 
งบ อปท. 

350,000 
งบ อปท. 

-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

52 โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-สายส่งน้ําดับเพลิงขน 2   ½ นิ้ว 
จํานวน 4 เส้น 
-สายส่งน้ําดับเพลิงขน 1   ½ นิ้ว 
จํานวน 4 เส้น 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

53 โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 หัว 45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

45,000 
งบ อปท. 

-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

54 โครงการจัดซื้อและเติมถังดับเพลิง
เคมีแห้งพร้อมบํารุงรักษา 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 30 ถัง 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

55 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-
น้ําเย็น 

-เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

-จํานวน 2 เครื่อง 13,000 
งบ อปท. 

13,000 
งบ อปท. 

13,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ได้รับการอํานวย
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

56 โครงการจัดซื้อไฟฉุกเฉิน -เพ่ือให้แสงสว่างสําหรับอาคาร
และปูอมยามของเทศบาลในเวลา
กลางคืนกรณีไฟดับ 

-จํานวน 5 ชุด 15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

-อาคารและ
สํานักงานมีแสง
สว่างกรณีไฟดับ 

สํานักปลัด 

57 โครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ในการจัดตั้งจุดตรวจและการจัด
จราจรเช่นเสื้อสะท้องแสง กรวย
จราจร นกหวีด ไฟฉาย เชือก สาย
สะพาน แผงจราจรเป็นต้น 

-จัดหาอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจ
เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-อุปกรณ์จุดตรวจจํานวน 13 ชุด 200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-จุดตรวจมีวัสดุ
อุปกรณ์ครบถ้วน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

58 โครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ในการกู้ชีพกู้ภัย 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การกู้ชีพกู้ภัยจํานวน 1 ครั้ง 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

60,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

59 โครงการจัดซื้อล็อคเกอร์เก็บ
อุปกรณ์เก่ียวกับการดับเพลิง 

-เพ่ือเก็บอุปกรณ์การดับเพลิงได้
เป็นหมวดหมู่ 

-จํานวน 2 หลัง 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-อุปกรณ์การ
ดับเพลิงมีการเก็บ
ไว้เป็นหมวดหมู่ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

60 โครงการจัดซื้อชุดเพื่อปฏิบัติงาน
ดับไฟ ประกอบด้วยชุดกันไฟ 
รองเท้า หมวก ถุงมือเป็นต้น 

-เพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

-จํานวน 5 ชุด 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยมา
ขึ้น 
-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

61 โครงการจัดซื้อชุดตัดถ่าง -เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-จํานวน 1 ชุด 300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

300,000 
งบ อปท. 

-การช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุได้
ทันท่วงที 
 

สํานักปลัด 

62 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร -เพ่ือใช้สําหรับเการเก็บเอกสาร
ต่างๆ 

-จํานวน 2 หลัง 10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-มีที่เก็บเอกสารไว้
เป็นหมวดหมู่ 
-การค้นหาเอกสาร
สะดวกรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

63 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ตัว 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

64 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนยาว 
15 ฟุตพร้อมไม้พาย 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ลํา 40,000 
งบ อปท. 

- - -การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

65 โครงการจัดซื้อเต้นท์ -เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
-เพ่ือใช้ในงานสํานักปลัด 

-จัดซื้อเต้นท์จํานวน 5 หลัง 100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

66 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 3 ตัว 15,000 
งบ อปท. 

- - -การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

67 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาด
เล็ก(ไดโว่) 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ตัว 2,500 
งบ อปท. 

2,500 
งบ อปท. 

- -การทํางานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

68 โครงการจัดซื้อผ้าประดับ 
จํานวน 4 ส ี

-เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
-เพ่ือให้บริการประชาชน 

-จํานวน4สีๆละ2ม้วน จํานวน 8 
ม้วน 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

-มีผ้าประดับเพ่ือใช้
ในกิจการของ
เทศบาลและ
บริการประชาชน 

สํานักปลัด 

69 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา -เพ่ือให้มีน้ําดื่มท่ีสะอาดสําหรับ
การบริโภคในเทศบาล 

-จํานวน 1 เครื่อง 25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

25,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนและ
พนักงานได้ดื่มน้ําที่
สะอาด 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

70 โครงการจ้างเหมาจัดทําผ้าปูโต๊ะ -เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
-เพ่ือให้บริการประชาชน 

-จํานวน 10 ผืน 10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-มีผ้าปูโต๊ะสําหรับ
บริการประชาชน
และใช้ในงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 

71 โครงการจ้างเหมาดําเนินการจัดทํา
ผ้าคลุมเก้าอ้ี 

-เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
-เพ่ือให้บริการประชาชน 

-จํานวน 100 ผืน 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-มีผ้าคลุมโต๊ะ
สําหรับบริการ
ประชาชนและใช้
ในงานเทศบาล 

สํานักปลัด 

72 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ -เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล 
-เพ่ือให้บริการประชาชน 

-จํานวน 20 ตัว 30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

30,000 
งบ อปท. 

-มีโต๊ะพับสําหรับ
บริการประชาชน
และใช้ในงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 

73 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-เพ่ือใช้ในงานสํานักปลัด 

-จํานวน 2 เครื่อง 14,000 
งบ อปท. 

14,000 
งบ อปท. 

14,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

74 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟ
เบอร์กราสพร้อมเครื่องหางยาว 

-เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือประชาชน 
กรณีเกิดอุทกภัย 

-จํานวน 1 ลํา 250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

75 โครงการจัดซื้อเครื่งต้มกาแฟ -เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล -จํานวน 1 เครื่อง 5,000 
งบ อปท. 

5,000 
งบ อปท. 

5,000 
งบ อปท. 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริการ 

สํานักปลัด 

76 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก -เพ่ือบริการประชาชน -จํานวน 800 ตัว  
-จํานวน 12 หมู่บ้าน 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

200,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 

77 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด -เพ่ือติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงเกิด
อาชญากรรม 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน 13 
จุด 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเมื่อเกิด
เหตุอาชญากรรม
เหตุการณ์ความไม่
สงบ 

สํานักปลัด 

78 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม -เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาล -จํานวน 5 ตัว 10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

10,000 
งบ อปท. 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

สํานักปลัด 

79 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊ค 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 เครื่อง 30,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

80 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด -เพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ภายในตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ 8 ช่อง 
บริเวณตลาดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

70,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนผู้มารับ
บริการตลาด
เทศบาลตําบลน้ํา
โสมมีความ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

81 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แทบเล็ต 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
งานอาหารปลอดภัยและการ
สํารวจสถานประกอบกิจการ 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ต
ขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง 

21,000 
งบ อปท. 

- - -บุคลากรกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
มีข้อมูลสถาน
ประกอบการที่
เชื่อมโยงกับ
กระทรวง
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

82 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
งานสุขศึกษา 

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 
1 เครื่อง 

22,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

83 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด800VA 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับ
คอมพิวเตอร์ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง 

9,600 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

84 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(ชนิดติดผนัง)ขนาด 18,000 BTU 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด
18,000 BTUจํานวน 1 เครื่อง 

23,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

85 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ 

-เพ่ือใช้บริการให้ความรู้ประชาชน
และการฝึกอบรมประชาชนตาม
โครงการด้านสาธารณสุข 

-จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ระดับXGAขนาด
2500ANSI Lumen จํานวน 1 
เครื่อง 

24,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

86 โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์หางยาว 

-เพ่ือรักษาความสะอาดและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขต
เทศบาล 
-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-จัดซื้อเรือท้องแบนขนาด 1.4 
เมตร ยาว3.9 เมตร ท้องลึก0.5 
เมตร พ้อมเครื่องยนต์หางยาว 

90,000 
งบ อปท. 

- - -คลองและระบบ
ส่งน้ําภายในเขต
เทศบาลตําบลน้ํา
โสมได้รับการดูแล
รักษามีความ
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

87 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน4ล้อขนาด40แรงม้า 

-เพ่ือจัดบริการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชนและสถานที่
สาธารณะ 

-จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน4ล้อขนาด40แรงม้า
จํานวน 1 คัน 

590,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้นพร้อม
สําหรับผู้มารับ
บริการ 

กอง
สาธารณสุข 

88 โครงการจ้างเหมาเครื่องปริ้นเตอร์
และเครื่องถ่ายเอกสาร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 ป ี 90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองวิชาการ 

89 โครงการจัดผซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน(รถกระบะ) 

-เพ่ือให้บริการประชาชนในกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดที่เป็น
อันตรายต่อประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

-จํานวน 1 คัน 1,000,000 
งบ อปท. 

1,000,000 
งบ อปท. 

1,000,000 
งบ อปท. 

-เมื่อเกิดเหตุ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 
-ลดอัตราการ
เสียชีวิตที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ 

สํานักปลัด 

90 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ 

-เพ่ือใช้ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-จํานวน 1 เครื่อง 23,000 
งบ อปท. 

23,000 
งบ อปท. 

23,000 
งบ อปท. 

-งานปูองกันและฯ
มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

91 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน 
ระดับ 6-7 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จํานวน 1 ตัว 7,500 
งบ อปท. 

- - -การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

92 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน
ประธานสภา 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 1 ตัว 6,500 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

93 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานรอง
ประธานสภา 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 1 ตัว 6,500 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

94 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานสมาชิก
สภาเทศบาล 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 10 ตัว 35,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

95 โครงการจัดซื้อเก้าทํางานสมาชิก
สภาฯ 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 10 ตัว 30,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

96 โครงการจัดซื้อเก้าทํางาน
ประธานสภาฯ 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 1 ตัว 3,500 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

97 โครงการจัดซื้อเก้าทํางานรอง
ประธานสภาฯ 

-เพ่ือใช้ในกิจการสภาของเทศบาล -จํานวน 1 ตัว 3,500 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงาน
ของสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโสมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

98 โครงการจ้างเหมาเครื่องปริ้นเตอร์
และเครื่องถ่ายเอกสาร 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

-จํานวน 1 ป ี 90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

90,000 
งบ อปท. 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

99 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองคลัง 

100 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

การศึกษา 

101 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 

102 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

103 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กองวิชาการ 

104 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี4.3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

105 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

-จํานวน 2 ตัว 6,000 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

106 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
ขนาด800VA 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับ
คอมพิวเตอร์ขนาด 800 VA
จํานวน 3 เครื่อง 

9,600 
งบ อปท. 

- - -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองวิชาการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก -เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-จัดรณรงค์ปลูกปุาเพื่ออนุรักษณ์
สิ่งแวดล้อม 12 ชุมชน จํานวน 1
ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนตระหนัก
ถึงความ 
สําคัญของการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการชุมชนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
พร้อมใจอนุรักษณ์ปุาสมุนไพร 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนอนุ
รักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-สร้างสวนสมุนไพรเพื่ออนุรักษณ์
ธรรมชาติและพันธ์ไม้หายาก
จํานวน 1 แห่ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนให้
ความสําคัญในการ
อนุรักษณ์สิ่งแวด 
ล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการจัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภท(4ประเภท) 

-เพ่ือส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดและการคัดแยกขยะในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

-จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท
ขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดพร้อมล้อ
ลากจํานวน 12 ชุด 

98,000 
งบ อปท. 

- - -พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการจัดซื้อถังขยะรวมเพ่ือคัด
แยกขยะ 

-เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

-จัดซื้อถังขยะขนาด500ลิตรมีฝา
ปิดพร้อมล้อลากจํานวน 5 ถัง 

50,000 
งบ อปท. 

- - -มีการคัดแยกขยะ
ในเขตเทศบาลตาม
หลัก3RE 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้กิน
ได้เพ่ืออนุรักษณ์ธรรมชาติ 

-เพ่ือส่งเสริมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
และประชาชนเห็นประโยชน์ของ
ต้นไม้ 

-มีการรณรงค์ลดโลกร้อน 
จํานวน12ชุมชน 

20,000 
งบ อปท. 

- - -ประชาชนมีความ
เข้าใจปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
พ้ืนที่สาธารณะและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

-เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนผู้นํา
ชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล
น้ําโสมมีจิตสํานึกในการรักษา 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาความสะอาดในพ้ืนที่
สาธารณะ 

-จัดฝึกอบรมผู้นําการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมรณรงค์
ทําความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ
และแหล่งน้ําธรรมชาติ จํานวน 1 
ครั้ง 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-ประชาชนตระหนัก
ถึงความ 
สําคัญของการรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.2  แนวทางการบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกรางระบายน้ําใน
เขตเทศบาล 

-เพ่ือลดปัญหาน้ําท่วมขังและ
อนุบัติเหตุจากการใช้ถนนในชุมชน 

-ขุดลอกรางระบายน้ํา 
จํานวน 12 ชุมชน 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

250,000 
งบ อปท. 

-ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมน้ําท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น
บริเวณถนนใน
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด
ประจําหมู่บ้าน 

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด
ภายในเทศบาล 

-จ้างเหมาทําความสะอาดในชุมชน
จํานวน 18 คน 

1,296,000 
งบ อปท. 

1,296,000 
งบ อปท. 

1,296,000 
งบ อปท. 

-ถนนในหมู่บ้าน
สะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล -เพ่ือจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายใน
สํานักงานและตลาดสดเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

-จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลบริเวณ
ตลาดและในชุมชนตลอด 1 ปี 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

15,000 
งบ อปท. 

-มีการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการคลองสวยน้ําโสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกคลองน้ําธรรมชาติในเขต
ชุมชน จํานวน 12 ชุมชน 

400,000 
งบ อปท. 

400,000 
งบ อปท. 

400,000 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

5 โครงการเทศบาลตําบลน้ําโสมน่า
อยู่น่าทํางาน 

-เพ่ือความสวยงามของภูมิทัศน์
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

-จัดรณรงค์ทําความสะอาดและ
ปลูกต้นไม้สวยงานบริเวณเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 

80,000 
งบ อปท. 

80,000 
งบ อปท. 

80,000 
งบ อปท. 

-มีทิวทัศน์ที่
สวยงามทั้งสองข้าง
ทาง 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.2  แนวทางการบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการกําจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ํา
ลําห้วยทรง 

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-จ้างเหมารื้อจอกแหนจํานวน 1 
ครั้ง 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

100,000 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการขุดลอกลําห้วยน้ําปดบ้าน
น้ําปด หมู่ 3 (สะพาน-ฝายน้ําล้น)
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกลําห้วยน้ําปด ยาว 500 
เมตร กว้างตามสภาพของลําห้วย
ความลึกจากระดับริมห้วยเดิม 4 
เมตร 

405,500 
งบ อปท. 

405,500 
งบ อปท. 

405,500 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํา
ทรงตอนล่าง 

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําทรง
ตอนล่างพ้ืนที่รวม 622,000 ตร.ม.
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
3,110,000 ลบ.ม. 

74,453,400 
งบ อปท. 

74,453,400 
งบ อปท. 

74,453,400 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

9 โครงการจ้างเหมาพนักงานประจํา
โรงฆ่าสัตว์ 

-เพ่ือรักษาความสะอาดและรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงฆ่าสัตว์ 

-จ้างเหมาพนักงานประจําโรงฆ่า
สัตว์จํานวน1คน จํานวน 12 
เดือนๆละ8,000 บาท 

96,000 
งบ อปท 

- - -โรงฆ่าสัตว์มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมใช้
งาน 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.2  แนวทางการบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา
สาธารณะตลาดสดเทศบาลตําบล
น้ําโสม 

-เพ่ือความสะอาดและเป็นไปตาม
มาตรฐานสุขาน่าใช้(HAAS) 

-ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย/
ระบบประปา/ระบบไฟฟูาและภูมิ
ทัศน์ 

95,000 
งบ อปท. 

- - -ห้องน้ําตลาดสดได้
มาตรฐานและ
พร้อมใช้งาน 

กอง
สาธารณสุข 

11 โครงการขุดลอกน้ําเพื่อกษตร 
(ฝายนานกปีด)บ้านน้ําโสม หมู่ 1 
ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธาน ี

-เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกฝายนานกปีด ยาว1,200
เมตรกว้างตามสภาพของลําห้วย 
ความลึกจากระดับริมห้วยเดิม 4 
เมตร 

1,669,700 
งบ อปท. 

1,669,700 
งบ อปท. 

1,669,700 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการขุดลอกลําห้วยโสม -เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกฝายนานกปีด ยาว 450
เมตรกว้างตามสภาพของลําห้วย 
ความลึกจากระดับริมห้วยเดิม 4 
เมตร 

158,600 
งบ อปท. 

158,600 
งบ อปท. 

158,600 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการขุดลอกห้วยนาโง้ว -เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

-ขุดลอกห้วยนาโง้วพื้นที่ 1,938 
ตร.ม. ลึก 3 เมตร 

131,500 
งบ อปท. 

131,500 
งบ อปท. 

131,500 
งบ อปท. 

-ลําคลองธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟูให้
กลับคืนสู่สภาพ
เดิม 

กอง
สาธารณสุข 

14 โครงการจ้างเหมาบริการตรวจ
คุณภาพน้ํา 

-เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของน้ํา -จํานวน 1 ครั้ง 20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

20,000 
งบ อปท. 

-สามารถปูองกัน
น้ําเสียได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.3  แนวทางการพัฒนาเฝูาระวังปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาท้ิงขยะ -เพ่ือจ้างเหมาทิ้งขยะเทศบาล
ตําบลน้ําโสมตามหลักสุขาภิบาล 

-จ้างเหมาทิ้งขยะตลอด 1 ปี 150,000  
งบ อปท. 

150,000  
งบ อปท. 

150,000  
งบ อปท. 

-มีที่ท้ิงขยะถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
เสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

-เพ่ือระบายน้ําเสียจากโรงฆ่าสัตว์
ตามหลักสุขาภิบาล 

-มีระบบระบายน้ําเสียในโรงฆ่า
สัตว์ 1 ระบบ 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

120,000 
งบ อปท. 

-โรงฆ่าสัตว์มีระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสียตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําโสม 

-เพ่ือบําบัดน้ําเสียจากตลาดสด
เทศบาลตําบลน้ําโสมก่อนปล่อย
น้ําลงแหล่งน้ําตามเกณฑ์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวม
สําเร็จรูปขนาด5 ลบ.ม./วัน 
จํานวน 1 ถัง 
-ติดตั้งบ่อดักไขมันจํานวน 1 ชุด 

200,000 
งบ อปท. 

- - -น้ําเสียที่ปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติผ่าน
เกณฑืมาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ําตลาดสดเทศบาลตําบล
น้ําโสม 

-เพ่ือให้ระบบรางระบายน้ํา
เทศบาลตําบลน้ําโสมไหลรวมที่
ระบบบําบัดก่อน 

-เสริมคอนกรีตพ้ืนรางระบายน้ํา
อาคารตลาดขนาด0.3ม.x120ม.
หนา15ซม.โดยเสริมคอนกรีตพ้ืน
รางระบานน้ํา 
-เปลี่ยนฝาปิดรางระบสยน้ํารอบ
อาคารตลาดเป็นแบบเหล็กรีดแบน
ขนาด4นิ้วx5มม.ขนาดกว้าง30ซม.
ยาว50ซม.จํานวน 240อันตาม
แบบมาตรฐานทต.น้ําโสม 

200,000 
งบ อปท. 

- - -ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อและ
ไม่มีน้ําขังในท่อ 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลต้าบลน้้าโสม 
ยุทธศาสตร์ที่5  ด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี5.3  แนวทางการพัฒนาเฝูาระวังปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อท่ีดิน -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
จัดทําบ่อทิ้งขยะเทศบาล 
ตําบลน้ําโสม 

-จัดซื้อท่ีดินเพ่ือจัดทําบ่อทิ้งขยะ
เทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 1 
แห่ง 

2,000,000 
งบ อปท. 

- - -มีที่ดินในการ
จัดทําบ่อทิ้งขยะ
เทศบาลตําบลน้ํา
โสม 

กอง
สาธารณสุข 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
บทที่6 

การติดตามและประเมินผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ของเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่
จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ    ตามแผนพัฒนาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
ผลสําเร็จในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 

 

วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผล 
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน    ควบคุม    กํากับ การปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารจัดการ  กระบวนการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโสม  กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เน้นการ

วางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคมเมือง  เพ่ือนําแผนไปสู่การปฏิบัติกระบวนกรสุดท้ายของการปฏิบัติ
ตามแผน  คือการติดตามและประเมินผลและเพ่ือให้กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2549 ซึ่งประกอบด้วย 

 

1.ประธานสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ  
2.ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  2  คน   กรรมการ  
3.ผู้แทนประชาคมเมือง  จํานวน  2  คน    กรรมการ  
4.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา  จํานวน  2  คน  กรรมการ  
5.ผู้แทนฝุายบริหารเทศบาล  จํานวน  2  คน   กรรมการ  
6.ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเทศบาลคัดเลือก  จํานวน  2  คน  กรรมการ  

 

 โดยมีหน้าที่ 
  ควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลการทํางานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี  

วิเคราะห์ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
เทศบาล ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง 

นอกจากนี้  คณะกรรมการดังกล่าว  ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ประจํา  สํานัก /กองต่างๆ เพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลได้วางแนวทาง และมอบหมายให้ดําเนินการ 

 

 กระบวนการควบคุม  ติดตาม และประเมินผล  โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
เทศบาลตําบลน้ําโสม  ได้กําหนดกระบวนการควบคุม  ติดตามและประเมินผล โครงการตาม

แผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งประกอบด้วย 4   ขึ้นตอนดังนี ้
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 1.กําหนดมาตรฐานของงาน  โดยผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
จะต้องกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพของ  แผนงาน/โครงการ ไว้ 
 2.การสังเกตและการตรวจงาน  เมื่อกําหนดมาตรฐานของงานแล้วผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
สังเกตตรวจสอบการดําเนินงาน 
 3.เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว้  เมื่อสังเกตและตรวจสอบงานแล้วนําข้อมูลหรือ
ผลงานที่ได้บันทึกไว้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 
 4.การปรับปรุงแก้ไข  หากมาตรฐานที่กําหนดไว้กับผลงานมีความใกล้เคียงกันแสดงว่าการ
ดําเนินงานตามโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  แต่หากผลงานมีความแตกต่างกันมากจะต้องหา
แนวทางแก้ไขต่อไป 

     
  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
 เกณฑ์ที่เทศบาลตําบลน้ําโสม  กําหนดจุดประสงค์ขึ้นเพ่ือให้การดําเนินงานในด้านการควบคุม  
ติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโสม  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ โดย
เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย  7 ด้านดังนี้ 
 1.ด้านการบรรลุเปูาหมาย  ซึ่งเกณฑ์นี้จะประเมินผลกับโครงการต่างๆที่ส่งผลกระทบถึงความ
เป็นอยู่ของประชาชน  สังคม 
 2.ด้านเศรษฐกิจ  พิจารณาจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ เช่นการผลิตเพ่ิมข้ึน การ
บริโภคเพ่ิมข้ึน  ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  
 3.ด้านสังคม  พิจารณาจากการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือไม่ขัดกับความเชื่อถือ
ตามประเพณี  วัฒนธรรมค่านิยมและทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่  
 4.ด้านการเงิน  เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่จะได้รับ 
 5.ด้านเทคนิค  พิจารณาประเมินเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการว่าถูกต้องหรือไม่ผลของงาน
ตรงตามที่กําหนดหรือไม่ 
 6.ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นการศึกษาว่าโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เช่น  
ภาวะอากาศเป็นพิษ  ควันพิษ  น้ําเน่า 
 7.ด้านการเมืองการบริหาร  พิจารณาจากวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนาว่า
โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  โดยส่วนรวม  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ส่งผลต่อประสิทธิภาพทาง
การเมืองการบริหารของรัฐ 
 
 

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

การสังเกตและตรวจงาน ปรับปรุงแก้ไข 

เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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การประเมินผล 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการเงิน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเมืองการบริหาร 

เพื่อทราบผลการด้าเนินงาน 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ด้านการบรรลุเปูาหมาย 

ด้านสังคม 

ด้านเทคนิค 

ผลการพิจาณาประเมินโครงการ 


