รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
เทศบาลตําบลตนไทร
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติ เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๕.๐๐ ม ยาว
๔,๕๐๐,๐๐๐
กคอนกรีต สายลูโบะกาหยี
สินคาเกษตรและการสัญจร ๒,๐๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ ม
๒ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติ เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๕.๐๐ ม ยาว
๓,๕๐๐,๐๐๐
กคอนกรีต สายบูเกะตาโมง
สินคาเกษตรและการสัญจร ๑,๓๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ ม
๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติ เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๕.๐๐ ม ยาว ๘๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
กคอนกรีต สายลูโบะบูตา
สินคาเกษตรและการสัญจร ม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม
๔ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๕.๐๐ ม ยาว
๔,๕๐๐,๐๐๐
สายลูโบะกาหยี-บูเกะตาโมง
สินคาเกษตรและการสัญจร ๑,๕๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ ม
๕ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท
เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๕.๐๐ ม ยาว
๔,๕๐๐,๐๐๐
ติก สายบาโงเจะลา
สินคาเกษตรและการสัญจร ๑,๕๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๐๕ ม
๖ โครงการกอสรางถนน คสล.
เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๒,๕๐๐,๐๐๐
สายโคกแตยอ
สินคาเกษตรและการสัญจร ๑,๒๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ ม
๗ โครงการกอสรางถนน คสล.
เพื่อความสะดวกในการสง กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๑,๕๐๐,๐๐๐
บอเวาะลือเมาะ-บาโงเจะลา
สินคาเกษตรและการสัญจร ๕๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ ม

ตัวชี้วัด
( KPI )

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

กองชาง

๓๘

ที่

โครงการ

๘

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน
สายแบฮะ-โตะมูเด็ง
๙ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายเปาะเตะ –ตันหยง
๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายหลังดับเพลิง
๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
สายกําปงบากา – ทานอก
๑๒ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายกอตอ – บาตู

เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร
เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร
เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร
เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร
เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร

๑๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายสุราบายา – มะยูนุ
๑๔. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายดุซงตือเงาะ

เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร
เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร

๑๕ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายกาแลกือแย – บาโงเจะลา

เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร

๑๖ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายลูโบะกาหยี-แบเย็ง

เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร

๑๗ โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง
สายลูโบะกาหยี-บูเกตาโมง

เพื่อความสะดวกในการสง
สินคาเกษตรและการสัญจร

๑๘ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
รานคาชุมชน
๑๙ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
สายบูเกะตาโมง-ลูโบะกาหยี

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน
เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว ๕๐๐
ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว ๕๐๐
ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว ๘๐๐
ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว ๒๐๐
ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๑,๖๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๘๐ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว ๘๐๐
ม หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๑,๐๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๘๐ ม
กวาง ๕.๐๐ ม ยาว
๑,๐๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๕๐ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๑,๐๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๕๐ ม
กวาง ๔.๐๐ ม ยาว
๑,๒๐๐ ม หนาเฉลี่ย
๐.๓๐ ม
กวาง ๐.๖๐ ม ยาว ๔๐๐
ม พรอมฝา ๐.๖๐x๑.๐๐ม
กวาง ๑.๐๐ ม ยาว ๖๐๐
ม พรอมฝา ๐.๖๐x๑.๐๐ม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑,๕๐๐,๐๐๐
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI )

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

-

-

๑,๔๐๐,๐๐๐

กองชาง

๒,๒๐๐,๐๐๐

-

-

๗๐๐,๐๐๐

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๘๐๐,๐๐๐

-

-

๑,๒๕๐,๐๐๐

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๘๐๐,๐๐๐

-

-

กองชาง

-

๘๐๐,๐๐๐

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

กองชาง
๓๙

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๐ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
สายปะลุกาสาเมาะสุดสาย

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๑ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
สายลูโบะกาหยี ๒ ขาง

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุก
สายลูโบะกาหยี

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
สายโตะมูเด็ง

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๔ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
สายบูเกะตาโมง

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๕ โครงการขุดลอกคลอง
สายลูโบะบูตา

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๖ โครงการขุดลอกคลอง
สายบาตู – ลูโบะบูตา

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๒๗

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

โครงการขุดลอกคลอง
สายกือนี – กาแลกือแย

๒๘ โครงการขุดลอกคลอง
สายลูโบะบูตา – กือนี

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอ Ø ๐.๖๐ ม ยาว
๔๐๐ม พรอมบอพัก
๑.๐๐x๑.๐๐ ม
ทอ Ø ๐.๖๐ ม ยาว
๔๐๐ม พรอมบอพัก
๑.๐๐x๑.๐๐ ม
ทอ Ø ๐.๖๐ ม ยาว
๔๐๐ม พรอมบอพัก
๑.๐๐x๑.๐๐ ม
ทอ Ø ๐.๖๐ ม ยาว
๒๐๐ม พรอมบอพัก
๑.๐๐x๑.๐๐ ม
ทอ Ø ๐.๖๐ ม ยาว
๒๐๐ม พรอมบอพัก
๑.๐๐x๑.๐๐ ม
กวาง ๘.๐๐ ม ยาว
๒,๒๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม
กวาง ๖.๐๐ ม ยาว
๑,๕๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม
กวาง ๖.๐๐ ม ยาว
๑,๐๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม
กวาง ๖.๐๐ ม ยาว
๒,๕๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม

๒๕๕๙
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๘๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
( KPI )

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

-

-

๙๐๐,๐๐๐

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๕๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๔๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๙ โครงการขุดลอกคลอง
สายลูโบะกาหยี

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๓๐ โครงการขุดลอกคลอง
สายขางสํานักเทศบาล

เพื่อระบายน้ําและลดปญหา
น้ําทวมขังในชุมชน

๓๑ โครงการปรับปรุงพัฒนาที่ทิ้งขยะ

เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย
เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย
เพื่อปลอดภัยและความ
สวยงามของอาคารสถานที่
เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอย

๓๒ โครงการปรับปรุงพัฒนารานคา
ชุมชน
๓๓ โครงการรั้วสํานักงานเทศบาล
๓๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบาตู
๒ ขางทาง
๓๕ โครงการกอสรางแผงปาย
ประชาสัมพันธ

เพื่อประชาสัมพันธ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง ๖.๐๐ ม ยาว
๒,๕๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม
กวาง ๖.๐๐ ม ยาว
๑,๕๐๐ ม ลึกเฉลี่ย
๒.๐๐ ม
จํานวน ๒ ไร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

๑๕๐,๐๐๐

-

-

กองชาง

ปรับปรุงลานรานคาชุมชน

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

ขนาดยาว ๑๕๐ ม. สูง
๑.๖๐ ม.
ขนาดกวาง ๒.๐๐ ม. ยาว
๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่
๑,๐๐๐ ตร.ม.
ขนาดกวาง ๖ ม. สูง ๔ ม.

๑,๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑,๗๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ กอสรางปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ภายในเขตเทศบาล
๓๐,๐๐๐
เพื่อผลิตน้ําประปา
น้ํา
๒ โครงการจัดหา กอสราง ปรับปรุง เพื่อใหมีน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน ๑ แหง
๑๐๐,๐๐๐
แหลงน้ําผิวดิน

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง
กองชาง
กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
๔๑

ที่

โครงการ

๓

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา

๔

โครงการเขื่อนกันตลิ่ง

๕

โครงการกอสรางระบบประปา

วัตถุประสงค
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวง
หนาแลง
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวง
หนาแลง
เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน ๑ แหง

๒๕๕๙
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
-

จํานวน ๑ แหง

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

จํานวน ๑ แหง

-

๓,๖๐๐,๐๐๐

-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงจราจร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการติดตั้งปายชื่อถนน
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ติดตั้งปายชื่อถนน
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
และปายบอกเสนทางในเขต
สะดวกในการคนหาสถานที่ ในเขตเทศบาล
เทศบาล
๒ โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพื่อใหประชาชนไดรับ
จํานวน ๔ จุด
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
สะดวกในการคนหาสถานที่
๓ โครงการจัดซื้อแผงปายสัญญาณ เพื่อเตรียมการปองกันในการ จํานวน ๒ จุด
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
หยุดตรวจแบบลอเลื่อน
จัดกิจกรรมตางๆ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
๔๒

ที่
๑
๒

โครงการ
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง
สวาง
โครงการปดเสาพาดสาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกของผูสัญจร
ไปมา
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง
จํานวน ๖ ตน
ขยายเขตไฟฟาในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพและยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการเยาวชนรักบานเกิด
เพื่อสรางอาชีพใหแกเยาวชน จัดจางนักเรียนชวงปดภาค
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ประจําป ๒๕๕๙
ที่วางงาน
เรียน
๒

โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

๓

โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน

๔

โครงการจัดสงกลุมแมบานและ
ชุมชนของเทศบาลเขารวม
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมอําเภอ
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีสถาบันครอบครัวและ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการประกวดสถาบัน
ครอบครัวดีเดน

๕
๖

เพื่อใหประชาชนในเขต
๑ กิจกรรม
เทศบาลมีการรวมกลุมกันใน
การเสริมรายได
เพื่อใหประชาชนมีความรู
๑ โครงการ
ดานการประกอบอาชีพ
ใหมๆเพื่อเสริมรายได
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุม
๑ โครงการ
อาชีพในเขตเทศบาล

๒๕๖๑
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณงาน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

รอยละ ๖๐ กลุมสตรี
เขารวม

เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบัน ๑ โครงการ
ครอบครัวใหดีขึ้น

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รอยละ ๕๐ สถาบัน
ครอบครัวมีสถานภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุม
อาชีพในเขตเทศบาล

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ ๘๐ ของกลุม
อาชีพไดรับการ
สนับสนุน
รอยละ ๓๐ ของ
ประชาชนเขารวม
อบรมอาชีพ
รอยละ ๕๐ ของกลุม
แมบานเขารวม

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
กลุมเยาวชนมีอาชีพ
และเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัว
ประชาชนมีรายได
จากการประกอบ
อาชีพ
ประชาชนมีรายได
เสริมจากการ
ประกอบอาชีพ
กลุมแมบานและ
ชุมชนเขารวม
โครงการวัฒนธรรม
กลุมสตรีความรู
ความสามารถใน
การจัดการไดดี
สถาบันครอบครัวมี
สถานภาพที่ดี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
๔๓

ที่

๗

๘
๙

โครงการ

โครงการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
กับกลุมอาชีพที่มีอยู เชน กลุมปก
จักร กลุมทําขนม
สนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน
กลุมสตรีใหแกสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอบาเจาะ
โครงการพัฒนาภูมิปญญาและ
นวัตกรรมทองถิ่น

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

เพื่อใหเปนการพัฒนาความรู ๑ โครงการ
ทักษะในการประกอบอาชีพ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม และ ๑ โครงการ
ความเปนอยูของทองถิ่นอื่นๆ

-

เพื่อเปนแหลงเรียนรูของผูนํา ๑ โครงการ
ชุมชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี
และกลุมตางๆ ในชุมชน

วัตถุประสงค

๑๐ โครงการประกวดชุมชนนาอยู
เพื่อสรางใหชุมชนมีความ
อยางยั่งยืนและครอบครัวตนแบบ เขมแข็งจัดระบบความ
เปนอยูอยางยั่งยืน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐

รอยละของ ๘๐ ของ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
กลุมอาชีพไดรับการ ใหกับกลุมอาชีพ
พัฒนา

กอง
สวัสดิการฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สตรีเขารวมงาน
วัฒนธรรม

๖๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอุดหนุนกองทุนฌาปนกิจ เพื่อเปนการอุดหนุนกองทุน ๑ โครงการ
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
สงเคราะห ชมรมผูสูงอายุ
ฌาปนกิจศพ
เทศบาลตําบลตนไทร
๒ โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแก เพื่อชวยเหลือจัดสรรเบี้ยยัง จัดสรรเบี้ยยังชีพ
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๔๐๐,๐๐๐
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ชีพใหแกผูสูงอายุ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่ดี

สตรีไดมีความรู
เพื่อนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน
มีสถาบันภูมิปญญา ประชาชนมีสถาบัน
และนวัตกรรมทองถิ่น การเรียนรูที่
ยกระดับคุณภาพ
๑ แหง
ชีวิตใหดีขึ้น
มีชุมชนตนแบบใน ชุมชนนาอยู
การพัฒนาของ
อยางยั่งยืน
เทศบาล

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองทุนไดรับการ
อุดหนุน ๑ กองทุน

กองทุนไดรับการ
อุดหนุน

กอง
สวัสดิการฯ

ผูสุงอายุทุกคนไดรับ ผูสูงอายุมีคุณภาพ
เบี้ยยังชีพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ
๔๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓

โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผู
พิการในเขตเทศบาล
โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทางสังคมภายในเขตเทศบาล
โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ
โครงการจัดกิจกรรมและสราง
ความเขมแข็งใหกับชมรมผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส

เพื่อชวยเหลือจัดสรรเบี้ยยัง
ชีพใหแกผูพิการ
เพื่อชวยเหลือสงเคราะห
ผูดอยโอกาสทางสังคม
เพื่อจัดกิจกรรมตางใหกับ
ผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาดานความรูความ
เขาใจแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และผูสูงอายุ
เพื่อชวยเหลือจัดสรรเบี้ยยัง
ชีพใหแกผูปวยเอดส
เพื่อสงเคราะหอาชีพ และ
ชดเชยชวยเหลือรายไดจาก
การสูญเสีย

๔
๕
๖
๗
๘

โครงการมอบเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส
๙ โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐ สนับสนุนงบประมาณใหจังหวัดใน เพื่อเพิ่มศักยภาพผูพิการตาม
วันพิการแหงชาติ
หนังสือสั่งการจังหวัด
นราธิวาส
๑๑ โครงการชวยเหลือคนไขในพระ เพื่อชวยเหลือคนไขในพระ
บรมวงศานุวงศและชวยเหลือ
บรมวงศานุวงศ
ผูดอยโอกาสทางสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสรรเบี้ยยังชีพ
จัดสรรเงินสงเคราะห
ใหกับผูดอยโอกาส
๑ กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ผูพิการไดรับเบี้ยยัง ผูพิการมีคุณภาพ
ชีพทุกคน
ชีวิตที่ดี
ผูดอยโอกาสไดรับการ ผูดอยโอกาสมี
ชวยเหลือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผูสูงอายุทุกคนเขา ผูสูงอายุมีคุณภาพ
รวมโครงการ
ชีวิตที่ดี
ชมรม ๑ แหงผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุมี
มีคุณภาพ
คุณภาพ
รอยละ ๒๐ ของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูสูงอายุ ผูพิการและ และผูดอยโอกาส
เด็กดอยโอกาสเขารวม ไดรับการพัฒนา
ผูปวยเอดสทุกคน
ผูปวยเอดสมี
ไดรับเบี้ยยังชีพ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ผูไดรับผลกระทบทุก ผูที่ไดรับผลกระทบ
คนไดรับการ
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ชวยเหลือ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐

-

-

จัดสรรเบี้ยยังชีพ

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

๑ โครงการ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

สนับสนุนงบประมาณ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ผูพิการไดเขารวม
กิจกรรม

ไดรับความรวมมือ
ระหวางองคกร

๑ โครงการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

คนไขในพระบรม
วงศานุวงศและ
ผูดอยโอกาสทุกคน
ไดรับการชวยเหลือ

คนไขในพระบรม
กอง
วงศานุวงศไดรับการ สวัสดิการฯ
ชวยเหลือ

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

๔๕

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๓,๑๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐
๓,๑๐๐,๐๐๐
๑ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหโรงเรียนไดรับ
ใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต งบประมาณสนับสนุนในการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล
เทศบาล
จัดซื้ออาหารกลางวันแก
นักเรียน
๒

๓

๔

๕

๖

อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดอัตตัรบียะห ชุมชน
เฉลิม
อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดบูรฮานุดดีน ชุมชน
บาตู
อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดดารุลอามาน ชุมชน
บอเวาะลือเมาะ
อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดซีรอตุลญันนะห
ชุมชนกอตอ
อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดดารุลอามาน ชุม
ชนบือแนปแย

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. มีอาหาร
กลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของ
เด็ก - เยาวชน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
๔๖

ที่

โครงการ

๗

อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันแกศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดญันนาตุลฟรเดาซ
ชุมชนลุโบะกาหยี
โครงการฝกอบรมและการจัดการ
เรียนการสอนอัล-กุรอาน
(กีรออาตี)

๘

๙

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหศูนยฯ มีประสิทธิภาพ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเรียน
การสอน
เพื่อฝกอบรมและใหความรู
หลักการอานคัมภีรอัล
กุรอานแกเด็ก และเยาวชน
ในพื้นที่

จํานวน ๑ โครงการ

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อฝกอบรมและใหความรู
ครูผูสอนอัล-กุรอาน (กีรออาตี)
หลักการอานคัมภีรอัลกุ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ
รอาน

จํานวน ๑ โครงการ

๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การศึกษาดูงานครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล จํานวน ๑ โครงการ
เด็กและบุคลากรศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร

๒๕๕๙
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมดานการถายโอน

๑๒ โครงการสมองดีเริ่มตนที่
โภชนาการ

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานรางกายและ
สติปญญาแกนักเรียน

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ และอารมณดี

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๓ โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เพื่อสรางความรัก สามัคคีแก จัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย
นักเรียน ผูปกครองและครู พัฒนาเด็กเล็ก

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตาดีกามี
อาหารกลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลมีโอกาส
ฝกอบรมการเรียน
การสอนกีรออาตี
รอยละ ๑๐๐ ของ
ครูผูสอนกีรออาตี
ไดพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียน
การสอน
รอยละ ๑๐๐ ของ
ครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพใน
การจัดการสอน
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร
มีคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของตาดี
กา
เด็ก และเยาวชนใน
พื้นที่สามารถ
อานอัลกุรอานได
ถูกตอง

รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียนและผูปกครอง
ศพด.ตนไทรมีความรู
ดานโภชนาการ
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด. ตนไทร

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ
และอารมณดี

กอง
การศึกษา

นักเรียนเกิดความ
รักความสามัคคี

กอง
การศึกษา

ครูผูสอนและ
บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ครูผสู อนเกิดการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ขึ้น
ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
กองศึกษา

กองการศึกษา

๔๗

ที่

โครงการ
ตําบลตนไทร

๑๔ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เพื่อใหเกิดความรักความ
อบอุนในครอบครัว

จํานวน ๑ โครงการ

๑๕ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานทีศ่ ูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร

เพื่อใหนักเรียนมีโอกาส
ไดศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ไดรับประสบการณ
จริง

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร

๑๖

โครงการสานสัมพันธครูและ
ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร

เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางครูผูปกครอง
นักเรียน ผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและเจาหนาที่
ในองคกร

ผูปกครองมีเจตคติที่ดี
ตอครู ผูบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร

๗๐,๐๐๐

โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตนไทร

เพื่อจัดแสดงกิจกรรมตางๆ
ใหกับเด็กในเขตเทศบาล

จํานวน ๑ โครงการ

๔๐,๐๐๐

๑๗

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ไดรวมกิจกรรมกีฬาสี
เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธอันดีกับ
ครูและผูปกครอง
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด. ตนไทร
ไดรวมกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม
ความรัก ความผูกพัน
ภายในครอบครัว
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด. ตนไทร
ไดศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานที่ เพื่อ
เสริมสราง
ประสบการณที่
ทันสมัย
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ครู และ
ผูปกครอง ศพด.
ตนไทรไดรวมกิจกรรม
เพื่อสานสัมพันธที่ดี
ตอกัน
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ครู และ
ผูปกครอง ศพด.
ตนไทรไดรวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมวันสําคัญ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

นักเรียนไดรับความ
รักความอบอุนจาก
ครอบครัว

นักเรียนไดเรียนรู
และไดรับ
ประสบการณจริง

ครูรูสภาพปญหา
และภูมิหลังของ
นักเรียน

สามารถรองรับ
กิจกรรม
วันสําคัญ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

๔๘

ที่
๑๘

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงและซอมแซม จํานวน ๑ โครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่
ตนไทร
ชํารุด เสียหายใหอยูในสภาพ
ใชการได

๒๕๕๙
(บาท)
๔๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๑๙ โครงการจัดกิจกรรมเชิดชู คนดี คน เพื่อเชิดชู คนดี คนเกง ของ
เกงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตนไทร
ตําบล ตนไทร

จํานวน ๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐

โครงการอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนทุกชั้นป

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๒๑

โครงการอาหารเสริมนมสําหรับ เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ประทานอาหารเสริม (นม)
ตนไทร และโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียน
ในเขตเทศบาล

อาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียน ศพด.
ตนไทร และโรงเรียนสังกัด
สพฐ. ในเขตเทศบาล

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

๑,๘๐๐,๐๐๐

เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน

๒๒ โครงการอนามัยโรงเรียน

เพื่อตรวจสุขภาพของเด็ก
อนุบาล ๓ ขวบ

ตรวจสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๓ โครงการคุณธรรมนําใจ

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล ตนไทร
เพื่อใหนักเรียนรูจักการออม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ

จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

นักเรียนฝกการประหยัด
อดออม

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๔ โครงการออมทรัพยนักเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ ๑๐๐ ของ
ศพด. ตนไทร มี
อาคารเรียน
และสภาพแวดลอมที่
สวยงามและนาเรียน
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร
ไดรวมกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย
รอยละ ๑๐๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร
มีอาหาร กลางวันให
รับประทาน
รอยละ ๑๐๐ ของ
ผูเรียน โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.และ
ศพด.ตนไทรได
รับประทานอาหาร
เสริม (นม)
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี
รอยละ ๙๐ ของ
ผูเรียน ศพด.ตนไทร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตน
ไทรมีอาคารเรียนที่
ดีและ สวยงาม
มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย
นักเรียนได
รับประทาน อาหาร
กลางวัน
นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม(นม)
อยางทั่วถึง

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น
เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น
นักเรียนมีนิสัย
ประหยัด อดออม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
๔๙

ที่

โครงการ

๒๕ โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

วัตถุประสงค
พอเพียง
เพื่อจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน ๑ แหง

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

-

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๖ โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตําบลตนไทร

เพื่อพัฒนาสงเสริมเยาวชนใน จํานวน ๑ โครงการ
เขตเทศบาลใหมีคุณภาพ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๗ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
ชวงปดภาคเรียนแกเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบล
ตนไทร

เพื่อจัดกิจกรรมทางการ
จํานวน ๑ โครงการ
ศึกษาชวงปดภาคเรียนใหกับ
เด็ก เยาวชนในทองถิ่น

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๘ โครงการพัฒนาหองสมุด ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ตนไทร
๒๙ โครงการปรับปรุง พัฒนาแหลง
เรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพ
หองสมุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตนไทร
๓๐ โครงการสงเสริมการใชหองสมุดสู
อาเซียน

เพื่อสงเสริมการอานและ
พัฒนาการสําหรับเด็กเล็ก

ครูและนักเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตน
ไทร
ครูและนักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตนไทร

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

ครูและนักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตนไทร

๕๐,๐๐๐

-

-

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอมในหองสมุด
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดลอมในหองสมุด

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีนิสัยรักการประหยัด
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลมีโรงเรียน
อนุบาลเปน
สถานศึกษาเรียนรู
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อกาว
สูอาเซียน
รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก
เล็ก มีหองสมุดเปน
แหลงเรียนรู
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
เล็กมีหองสมุดที่มี
สภาพแวดลอมที่ดี
เปนแหลงเรียนรู
รอยละ ๙๐ ของเด็ก
เล็ก เกเกิดความสนใจ
และมีนิสัยรักการอาน
สูอาเซียน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีโรงเรียนอนุบาลใน
กอง
สังกัดเทศบาล
การศึกษา

เยาวชนมีคุณภาพ

กอง
การศึกษา

เด็กและเยาวชน
ไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

กอง
การศึกษา

มีหองสมุดเปน
แหลงเรียนรู

กอง
การศึกษา

มีหองสมุดที่มี
สภาพแวดลอมที่ดี
เปนแหลงเรียนรู

กอง
การศึกษา

มีแหลงคนควา
เกี่ยวกับอาเซียน

กอง
การศึกษา

๕๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอุดหนุนกิจกรรมดาน
เพื่อใหองคกร และชมรม
อุดหนุนงบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
กีฬาแกองคกรและชมรมกีฬา
กีฬามีการบริหารจัดการ
ตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา
เพื่อใหเยาวชนและ
จัดซื้ออุปกรณกีฬาแก
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ใหกับเยาวชนและประชาชนใน
ประชาชนไดเลนกีฬาและ
เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน
ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ทองถิ่น
และสม่ําเสมอ
๓ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ เพื่อจัดสงนักกีฬาของ
จัดสงนักกีฬาเขารวมการ
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
แขงขันในระดับตางๆ
เทศบาลเขารวมการแขงขัน แขงขันในระดับตางๆ
กีฬาในระดับตางๆ
๔ อุดหนุนการแขงขันกีฬาเพื่อ
เพื่อสงเสริมกีฬาใหกับเด็ก
จํานวน ๑ โครงการ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
และเยาวชน
เทศบาล
๕ โครงการจัดซื้อที่ดนิ เพื่อกอสราง เพื่อใหพื้นที่ในเขตเทศบาล ๑ แปลง
๒,๕๐๐,๐๐๐
สนามกีฬา
นาอยูอาศัยมากขึ้น
๖ โครงการกอสรางลานกีฬา
เพื่อใหมีลานกีฬาในเขต
ขนาดกวาง ๓๖ ม. ยาว
๒,๙๐๐,๐๐๐
เทศบาล
๔๒ ม. จํานวน ๑ สนาม
๗ โครงการถมดินเพื่อสรางลานกีฬา เพื่อลดปญหาการกัดเซาะ
จํานวน ๔ ไร หนาเฉลี่ย
๒,๐๐๐,๐๐๐
ของน้ํา
๒.๐๐ ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ชมรมและองคกร
เกิดความเขมแข็ง

กอง
การศึกษา

เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
สนใจในการเลน
กีฬา
เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนไดพัฒนา
ทักษะการเลนกีฬา
เยาวชนมีความ
สนใจในการเลน
กีฬา
จํานวนที่จัดหา
มีสนามกีฬาในเขต
เทศบาล
จํานวนที่จัดหา
มีลานกีฬาในเขต
เทศบาล
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กองชาง
กองชาง

๕๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานงานสงเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
จัดทําและดําเนินโครงการ
๑ สนับสนุนสมทบกองทุนลักประกัน เพื่อสมทบเขากองทุน
(สป.สช.)
สงเสริมดานสุขภาพของ
สุขภาพเทศบาลตําบลตนไทร
ประชาชน
๒

๓

๔

๕

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีการพัฒนางาน
บริการสุขภาพ
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
เพิ่มขึ้น
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุข

โครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
เชิงรุก
โครงการฝกอบรมผูประกอบการ
รานจําหนายอาหาร(รานอาหาร
และแผงลอย)

เพื่อสรางและพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ใหเขมแข็งใน
การปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูดานการประกอบ
อาหารใหถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล

อาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลมีการฝกอบรมฟนฟู
ทัศนศึกษาดูงาน

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

การฝกอบรมระกอบการ
รานจําหนายอาหารอบรม
ใหความรูพรอมกิจกรรม

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับการ
กอง
บริโภคอาหารที่ถูก สาธารณสุข
หลัก สะอาด
ปลอดภัย

โครงการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวของในงานสาธารณสุขโดย
เครือขาย อสม.เครือขายผูนํา
นักเรียน เชน งานโรคติดตอ งาน
คุมครองผูบริโภค ฯลฯ

เพื่อสรางและพัฒนางาน
สาธารณสุขใหเกิดการ
ขับเคลื่อนดวยระบบ
เครือขาย

๑ โครงการ

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

เกิดเครือขายดาน
กอง
สุขภาพในกลุม
สาธารณสุข
นักเรียนเพื่อ
ดําเนินงานสุขภาพ
ในโรงเรียนและ
ชุมชน
ประชาชนมีสุขภาพ
กอง
ที่ดีขึ้นจากการไดรับ สาธารณสุข
บริการสุขภาพ

โครงการใหบริการดานสุขภาพแก เพื่อใหประชาชนไดรับการ จัดบริการสุขภาพเบื้องตน
ประชาชนในชุมชนโดยการ
เขาถึงซึ่งการสงเสริมสุขภาพ ใหแกประชาชนใน
ดําเนินงานของศูนยสงเสริม
ในเบือ้ งตน
ครอบคลุมทุกชุมชน
สุขภาพประจําชุมชน

กอง
สาธารณสุข

๕๒

ที่

โครงการ

๖

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาและ
วัสดุครุภัณฑทางการแพทย

๗

โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุน
ตลอดจนคาใชจายในการเขารวม
ตามโครงการหรือกิจกรรมวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ
ใหแกหนวยงานโรงพยาบาลหรือ
สาธารณสุขอําเภอหรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุน
การดําเนินงานดานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคตามโครงการ
ที่หนวยงานเกี่ยวของขอรับงบการ
อุดหนุนหรือสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินการในพื้นที่
โครงการจางคนจางงานเพื่อ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในเขตเทศบาล

๘

๙

๑๐ โครงการดําเนินการดานสงเสริม
ปองกันโรคเอดส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการบริการดานการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน
ภายในเขตเทศบาลในกรณี
เจ็บปวย

จัดซื้อเวชภัณฑยาและวัสดุ
ทางการแพทยเพื่อบริการ
ประชาชนในการไดรับ
บริการดานการ
รักษาพยาบาล
เพื่อให อสม.เทศบาลไดเขา อสม. เขารวมกิจกรรม
รวมกิจกรรมตามโครงการใน ในวัน อสม.แหงชาติ
วันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติรวมกับ อสม.สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๕๙
(บาท)
๗๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๘๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๘๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

กอง
อสม.เทศบาลไดรับ
การพัฒนาและเปด สาธารณสุข
โลกทัศนกวางขึ้นใน
เชิงบูรณาการ

ประชาชนในเขต
ไดรับบริการและ
เขาถึงงานดาน
สงเสริมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

งานรักษาความ
สะอาดฯไดรับการ
ดําเนินงานมี
คุณภาพและ
ปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนในเขต
ไดรับบริการและ
เขาถึงงานดาน
สงเสริมสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

เพื่อขยายเครือขายให
ครอบคลุมงานดานสงเสริม
สุขภาพภายในเขตพื้นที่

สนับสนุนงบประมาณใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของในดาน
สุขภาพ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
งานบริการดานงานรักษา
ความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยใหเกิดผลดี
ครอบคลุมพื้นที่ดานการ
ใหบริการงานรักษาความ
สะอาด
เพื่อปองกันและลดอัตราการ
แพรกระจายของโรคและ
ปญหาจากเอดส

จางคนงานเพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในเขต
เทศบาล

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับความรูและ
ผูปวยเอดสไดรับการดูแล
เอาใจใส

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนไดรับ
บริการดานงาน
รักษาพยาบาล
อยางทั่วถึง

ปริมาณงานที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

๕๓

ที่

โครงการ

๑๑ โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอ
เชน โรคติดตอที่มีน้ําและอาหาร
เปนสื่อ,โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ
นําโรค,โรคเรื้อน และอื่นๆ ฯลฯ
๑๒ โครงการอุดหนุนหรือสนับสนุน
หนวยงานตางๆ ดานการปองกัน
โรคติดตอ
๑๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินดวยรถพยาบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๙
(บาท)
๔๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,๐๐๐

อุดหนุนหรือสนับสนุน
งบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ลดอัตราการเกิด
โรคติดตอ

กอง
สาธารณสุข

๑ โครงการ

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

เกิดความพรอมใน
การใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง

กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ
ใหความสนใจใน
การใชสิทธิ
เลือกตั้ง

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริม ปองกัน และลด ประชาชนไดรับความรูและ
อัตราการเกิดการแพรระบาด ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ของโรคติดตอในพื้นที่
เพื่อใหหนวยงานตางๆไดมี
สวนรวมในการชวยปองกัน
โรคติดตอ เชน โรคติดตอใน
สัตวเทากลีบ,พิษสุนัขบา
เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงยกระดับการ
ใหบริการไดมาตรฐานดีขึ้น
ทั้งดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน
และระบบ อุปกรณในการ
ใชงานประจํารถ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑ การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
เพื่อสงเสริมการปกครองใน จัดอบรมใหกับประชาชนใน ๒๐,๐๐๐
เขตเทศบาล จํานวน ๑ รุน
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม ระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
จํานวน ๕๐ คน
ของประชาชน
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถลดอัตรา
กอง
การเกิดโรคใหอยูใน สาธารณสุข
เกณฑที่กําหนด

๕๔

ที่

โครงการ

๒

อบรมใหความรูเรื่องเกี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

๓

โครงการอบรมสิทธิพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย

๔
๕
๖

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มความรูเ กี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐

เพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึง
สิทธิความเปนพลเมือง
ระบอบประชาธิปไตย
โครงการสิทธิเด็ก เยาวชนเพื่อการ ปกปองสิทธิเด็ก เยาวชนใน
พัฒนา
เขตเทศบาล
โครงการเวทีประชาคมประจําป เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
๒๕๕๙
ปญหาของประชาชน
โครงการเลือกตั้งผูบริหารและ
เพื่อเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ตนไทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหกับบุคลากร
เทศบาลประชาชนในเขต
เทศบาลจํานวน ๑ รุน
จํานวน ๕๐คน
๑ โครงการ

๒๕๕๙
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลตนไทร

๔๐๐,๐๐๐

-

-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร
เพื่อให อปพร.ไดรับการ
ฝกทบทวนอาสาสมัคร
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มพูนความรูและเพิ่ม
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ (อปพร.)
๒

โครงการติดตั้งกลอง CCTV

เพื่อใชในการการรักษาความ กลอง CCTV
สงบเรียบรอย

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

บุคลากรไดรับ
สํานักปลัด
ความรูเกี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลขาวสาร
พ.ศ.๒๕๔๐
รอยละ ๘๐ ของ
ประชาชนรูถึงสิทธิ
กอง
ประชาชนที่เขารวมมี และหนาที่
สวัสดิการฯ
ความรูสิทธิพลเมือง
รอยละของเยาวชน เด็ก เยาวชนรูถึง
กอง
เขารวมกิจกรรม
สิทธิของตนเอง
สวัสดิการฯ
รอยละของประชาชน แผนพัฒนาสามป
กอง
ที่เขารวมประชาคม
สวัสดิการฯ
รอยละ ๕๐ ของ
ประชาชนมาใชสิทธิ์ สํานักปลัด
ประชาชนที่มาใชสิทธิ์ เลือกตั้ง
เลือกตั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อปพร.มีความรู
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

สํานักปลัด

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

กองชาง

๕๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๙
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๓

โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย
ใหกับประชาชน

เพื่อใหประชาชนไดมีสวน
รวมและชวยเหลือทาง
ราชการในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนประจําป อยาง
นอย ๑ ครั้ง

๔

โครงการชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยหรือภัยพิบัติตางๆ

จํานวนผูประสบภัยพิบัติ
ตางๆ ในแตละครั้ง

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๕

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานตปลอดภัย

เพื่อบรรเทาทุกขแก
ผูประสบภัยพิบัติตางๆ ใน
เบื้องตน
เพื่อบรรเทาและปองกัน
ปญหาความปลอดภัยชีวิต
และทรัพยสิน

อบรมใหความรูแก
ประชาชนเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดเก็บขอมูลความ
เพื่อจัดเก็บขอมูลสถิติของ
๑ โครงการ
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
จําเปนพื้นฐาน
ประชากรในเขตเทศบาลเปน
ปจจุบัน
๒

โครงการปรับปรุงแผนชุมชน

เพื่อปรับปรุงทบทวนแผน
ชุมชน

๑ โครงการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู
เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมากขึ้น
จํานวนผูที่ไดรับความ ผูประสบภัยไดรับ
ชวยเหลือ
การชวยเหลือ
อยางทันทวงที
จํานวน อปพร.ที่เขา ประชาชนมีความ
รวมโครงการ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ตัวชี้วัด
(KPI)
เทศบาลมีขอมูล
พื้นฐานที่ถูกตอง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

มีขอมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
ทุกชุมชนมีแผนชุมชน มีแผนชุมชนที่
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ

๕๖

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ เสริมสรางใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความมั่นคง
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
๑ โครงการ
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผูนํา
และทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชน ในการแกปญหา
ความมั่นคง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่นและเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงและจัด เพื่อสงเสริมการคาและการ ๑ โครงการ
ระเบียบการจําหนายสินคาบน
ลงทุนเปนการกระตุน
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เศรษฐกิจ

๒

โครงการพัฒนาปรับปรุงรานคา
ชุมชนบานบาตูและแผงลอย
รานคาประกอบจําหนายอาหารใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหเกิดการพัฒนา
๑ โครงการ
ปรับปรุงลานรานคาชุมชน
อยางตอเนื่องอีกทั้งรองรับ
พื้นที่ในการจําหนายสินคาให
เปนระบบสอดคลองตาม
เกณฑชี้วัดดานสุขาภิบาล
อาหาร

๗๒๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐

๗๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รอยละ ๘๐ ของ
คณะกรรมการชุมชน
ผูนําชุมชนมีความรู
ความสามารถ

คณะกรรมการ
ชุมชน ผูนําชุมชนมี
ความรู ความ
สามารถ

กอง
สวัสดิการฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
กอง
ทางเลือกอุปโภค
สาธารณสุข
บริโภคสินคาและ
อาหารอีกทั้ง
เศรษฐกิจมีแนวโนม
ดีขึ้น
กอง
แผงลอย รานคา
ประกอบจําหนาย สาธารณสุข
อาหารไดยกระดับ
ความมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๕๗

ที่
๓

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหตลาดสดและรานคา
ดูแลรักษาตลาดสดและราน
จําหนายอาหารไดรับการ
จําหนายอาหาร
พัฒนาปรับปรุงใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานดาน
สุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลาดสดและรานอาหาร
ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
เปนไปตามแนวทางที่
ถูกตอง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง ๑ โครงการ
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
สามารถพึ่งพาตนเองได
๒

โครงการจัดซื้อจักรเย็บผา
อุตสาหกรรม

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกลุม
สตรีและโครงการใน
พระราชดําริ

๑ โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ตลาดสดและ
รานอาหารได
มาตรฐานตาม
เกณฑชี้วัดดาน
สุขาภิบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รอยละ ๖๐ ของ
ชุมชนเข็มแข็ง

ชุมชนมีความ
กอง
เขมแข็งและสามารถ สวัสดิการฯ
พึ่งพาตนเองได
รอยละของสตรีที่เขา กลุมสตรีมีอาชีพ
กอง
รวมโครงการ
และมีรายได
สวัสดิการฯ

๕๘

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสงเสริมอาชีพตามหลัก เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง ๑ โครงการ
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพึ่งพาตนเองได

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ จัดกิจกรรมปลูกตนไมและ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
รักษพื้นที่สีเขียว และวันเทศบาล ปลูกตนไมปรับปรุง
ทําความสะอาดอาคาร
สวนสาธารณะ และรวม
สํานักงาน
ถวายเปนราชสักการะใน
วโรกาสพระบรมสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และเพื่อรําลึกถึง
การกอตั้งเทศบาล
๒ โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให ๑ โครงการ
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ชุมชนตามโครงการเกษตรทฤษฎี เขาใจ เกษตรทฤษฎีใหม
ใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละของประชานที่ ชุมชนมีความ
ประกอบอาชีพตาม เขมแข็งและ
หลักทฤษฎีพอเพียง สามารถพึ่งพา
ตนเองได

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการฯ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรวมกัน
ปลูกตนไม

สํานักปลัด

รอยละของประชาชน ผูนําชุมชนไดนํา
กอง
ที่ประกอบอาชีทฤษฎี แนวทฤษฎีถายทอด สวัสดิการฯ
ใหม
ใหประชาชน

๕๙

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
ทําโครงการตนไมพูดได
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
การอนุรักษธรรมชาติและ
อนุรักษทรัพยากร
โครงการแยกขยะลดภาวะ
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โลกรอน
๒ โครงการสงเสริมหรืออนุรักษดาน เพื่อดําเนินการตามนโยบาย สรางเครือขายการมีสวน
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
สิ่งแวดลอมและพัฒนาเมืองนาอยู รัฐดานสิ่งแวดลอมและ
รวมภาคประชาชน
เทศบาลเมืองนาอยู

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการประกวดสภาพแวดลอม เพื่อใหประชาชนรวมกัน
จัดประกวดชุมชนทั้ง ๘
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ในชุมชน
พัฒนาสภาพแวดลอมใน
ชุมชน
ชุมชน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จะเห็นความสําคัญ
ของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
เกิดการขับ
เคลื่อนการพัฒนา
เมืองตาม
กระบวนการ
“เทศบาลเมืองนา
อยูดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ”

กอง
การศึกษา
กอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนชุมชนที่เขา
รวมประกวด

ชุมชนในเขต
เทศบาลมีความ
กระตือรือรนในการ
ปรับปรุงชุมชนของ
ตนเองมากขึ้น

สํานักปลัด

๖๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดทําเรือแหบุปผชาติ
เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
อุดหนุนใหสันนิบาต
๗,๐๐๐
๗,๐๐๐
ประจําป ๒๕๕๙
วัฒนธรรม
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส
๒

โครงการจัดงานประเพณีของดี
เมืองนรา

๓

โครงการของดีอําเภอบาเจาะ

๔

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ

๕

๖

๒๕๖๑
(บาท)
๗,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ที่ใหการอุดหนุน

กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมไดรับ
การสนับสนุนจาก
อปท.
ประชาชนมีความ
ภูมิใจในทองถิ่น
ของตนเอง
ประชาชนมีความ
ภูมิใจในทองถิ่น
ของตนเอง
สืบสานประเพณี
ใหคงสืบเนื่อง
ตอไป
ประชาชนตระหนัก
ถึงวันสําคัญทาง
ศาสนาอิสลามและ
มีสวนรวม ในการ
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
ประชาชนไดอนุรักษ
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการทองเที่ยวของ
จังหวัด
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของอําเภอบาเจาะ

อุดหนุนใหที่ทําการ
ปกครองอําเภอบาเจาะ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จํานวนงบประมาณ
ที่ใหการอุดหนุน

อุดหนุนใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอบาเจาะ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จํานวนงบประมาณ
ที่ใหการอุดหนุน

เพื่อรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นใหสืบเนื่อง
ไป
โครงการจัดงานประเพณีวันรายอ เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
๑. วันรายออิดิลฟตรี
วันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
๒. วันรายออิดิลอัฎฮา
และมีสวนรวมในการสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

จัดกิจกรรมถวายความ
จงรักภักดีและกิจกรรม
พัฒนาทองถิ่น
จํานวน ๒ กิจกรรม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

โครงการจัดงานเมาลิด

จํานวน ๑ โครงการ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

๖๑

ที่
๗

๘

โครงการ
โครงการรอมฎอนสัมพันธ

โครงการอาซูรอสัมพันธ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกฝงใหประชาชนเห็น จํานวน ๑ โครงการ
คุณคาของการถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น
๙ สนับสนุนโครงการฟนฟูวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการฟนฟู
วัฒนธรรมทองถิ่น
๑๐ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญแก
เด็กและเยาวชนในทองถิ่น
และใหเด็กไดเคารพถึงสิทธิ
และหนาที่ตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

จํานวน ๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สนับสนุนงบประมาณ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

จํานวน ๑ โครงการ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ประชาชนเห็น
คุณคาของการถือ
ศีลอดในเดือน
รอมฎอน
ประชาชนรวม
อนุรักษวัฒนธรรม
อันดีงามทองถิ่น
จํานวนผูเขารวม
ประชาชนไดสืบสาน
โครงการ
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น
จํานวนงบประมาณที่ เพื่อฟนฟูวัฒนธรรม
ใหการอุดหนุน
ทองถิ่น
จํานวนผูเขารวม
เพื่อจัดกิจกรรมวัน
โครงการ
สําคัญแกเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่น
เด็กไดเคารพถึง
สิทธิและหนาที่ตอ
ตนเอง ครอบครัว
และสังคม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

๖๒

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดงานบรรยายธรรม
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น จํานวน ๑ โครงการ
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
สัญจร
ไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในการดําเนินชีวิต

๒๕๖๑
(บาท)
๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการอุดหนุนงบประมาณแก เพื่อใหมัสยิดมีงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
มัสยิดอัตตัรบียะห (เฉลิม)
การบริหารจัดการ
๒

โครงการอุดหนุนงบประมาณแก
มัสยิดบูรฮานุดดีน (บาตู)

เพื่อใหมัสยิดมีงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณ
การบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓

โครงการอุดหนุนงบประมาณแก
มัสยิดดารุลอามาน (บือแนปแย)

เพื่อใหมัสยิดมีงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณ
การบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
แกมัสยิดดารุลอามาน (บอเวาะ
ลือเมาะ)

เพื่อใหมัสยิดไดมีงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น
จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น
จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น
จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

๖๓

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ที่

โครงการ

๕

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ใหแกมัสยิดญันนาตุลฟรเดาซ ชุม
ชนลูโบะกาหยี
โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ใหแกมัสยิดซีรอตุลญันนะห
ชุมชนกอตอ

เพื่อใหมัสยิดไดมีงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ
เพื่อใหมัสยิดไดมีงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

โครงการกอสรางรั้วมัสยิดญันนา
ตุลฟรเดาซ ชุมชนลุโบะกาหยี

เพื่อใหมัสยิดมีความสวยงาม รั้วมัสยิด
และมีแนวเขตของตนเอง

๓๐๐,๐๐๐

-

-

๖

๗

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ ความรูความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ อบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศน เพื่อพัฒนาผูบริหารทองถิ่น จัดอบรมและนําคณะ
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
ศึกษาดูงานภายในและนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารสมาชิกสภา
ราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลและ
เทศบาล พนักงาน
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
พนักงานจางมีประสบการณ พนักงานจางไปศึกษา ดู
เทศบาลและพนักงานจาง
จากการอบรมและศึกษาดู
งานในประเทศ นอก
งาน สามารถนํามา
ราชอาณาจักร
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น
จํานวนงบประมาณที่ มัสยิดสามารถ
ใหการอุดหนุน
บริหารจัดการมาก
ขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

มีรั้วและมี
แนวเขตของมัสยิด

กอง
การศึกษา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทําใหผูบริหาร
สํานักปลัด
สมาชิกสภา
พนักงาน เทศบาล
และพนักงานจางที่
ผานการอบรมและ
ศึกษาดูงาน

๖๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

สามารถนําสิ่งที่
ไดรับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชนของทาง
ราชการมีวิสัยทัศน
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถนําสิ่งที่
ไดรับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชนของทาง
ราชการมีวิสัยทัศน
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกรรมการ
ชุมชน ผูนําชุมชน
และผูนําศาสนา
บุคลากรและ
เจาหนาที่มีความรู
มากขึ้น

สํานักปลัด

ครูผูสอนและ
บุคลากรมีศักยภาพ
ปฏิบัติงาน ไดดี
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

๒

เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
อบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ
ของคณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

๓

โครงการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น เพื่อพัฒนาองคความรูใหแก ผูบริหารสมาชิกสภา
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลพนักงานเทศบาล
พัฒนาบุคลากรทองกรมสงเสริม พนักงานเทศบาล
เขารับการฝกอบรม
การปกครองทองถิ่น

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

๔

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ของกรรมการชุมชน ผูนําชุมชน บริหารงานของกรรมการ
และผูนําศาสนา
ชุมชน ผูนําชุมชนและผูนํา
ศาสนาในทองถิ่น
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหครูผูสอนและ
และทัศนศึกษาดูงานครูผูดูแลเด็ก เจาหนาที่มีความรูความ
และบุคลากรทางการศึกษาศูนย สามารถในการพัฒนาการจัด
พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษามากขึ้น
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อฝกอบรมและใหความรู
ครูผูสอนอัล-กุรอาน (กีรออาตี)
หลักการอานคัมภีรอัลกุ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ
รอาน

กรรมการชุมชน
ผูนําชุมชน
ผูนําศาสนา

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

ครูผูสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

จํานวน ๑ โครงการ

๒๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

๕

๖

เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนแกบุคลากร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่นในการปฏิบัติงาน
เทศบาลพนักงานและ
พนักงานจาง เดินทางไป
ราชการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

สํานักปลัด

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

๖๕

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานดานการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของเจาหนาที่และ
ลูกจาง
โครงการจัดสงเจาหนาที่เขารวม
ฝกอบรม

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
การดําเนินงานของบุคลากร
ที่เกี่ยวของดานงานรักษา
ความสะอาด

๘
๙

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมทัศนศึกษาดูงานของ
เจาหนาที่และลูกจาง

เพื่อเพิ่มความรูความสามารถ ๑ โครงการ
ของเจาหนาที่

โครงการอบรมเสริมสรางคานิยม สงเสริมใหบุคลากรมีคานิยม อบรมบุคลากรเทศบาล
ในการปองกันและปราบปรามการ ในการปองกันและ
ตําบลตนไทร
ทุจริต
ปราบปรามการทุจริต

๑๐ โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงาน

สงเสริมใหบุคลากรมีสวน
รวมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

จัดกิจกรรมเพื่อสวนรวม
ของบุคลากรเทศบาลตําบล
ตนไทร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อซอมแซมครุภัณฑ พัสดุ บํารุงรักษาและซอมแซม
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
และทรัพยสินอื่นๆ ของสํานัก
ครุภัณฑ และทรัพยสิน
และทรัพยสิน ใหอยูใน
ปลัดเทศบาล
สภาพที่ใชงาน
อื่นๆ ของสํานัก
ปลัดเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนผูเขารับการ
อบรม

งานรักษาความ
สะอาดมีแนวโนม
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

กอง
สาธารณสุข

รอยละ ๑๐๐ ของ
พนักงานเขารวม
อบรม
รอยละ ๘๐ ของ
บุคลากรเขารวมการ
อบรม

เจาหนาที่มีความรู
กอง
ความสามารถและมี สวัสดิการฯ
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรมีคานิยมใน สํานักปลัด
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
บุคลากรมีการ
สํานักปลัด
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

รอยละ ๘๐ ของ
บุคลากรเขารวม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนที่ชํารุดเทียบ ครุภัณฑ พัสดุ
กับจํานวนที่
และทรัพยสิน ให
ซอมแซม
อยูใ นสภาพดี

สํานักปลัด

๖๖

ที่
๒

โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัดเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลมี
เครื่องมือ
เครื่องใชและ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานที่
จํานวนที่จัดหา
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนที่ชํารุดเทียบ ครุภัณฑ พัสดุ
กับจํานวนที่
และทรัพยสิน ให
ซอมแซม
อยูในสภาพดี
จํานวนที่จัดหา
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
จํานวนที่จัดหา
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

กอง
การศึกษา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยและสามารถอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

๑) ครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง
๑.จัดซื้อรถยนตดับเพลิง
๒) ครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑.จัดซื้อโนคบุค
๒.จัดซื้อปรินเตอรสี

เพื่อซอมแซมครุภัณฑ พัสดุ
และทรัพยสิน ใหอยูใน
สภาพที่ใชงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

-

๑๐,๐๐๐

-

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

-

จํานวนที่จัดหา

๓,๑๙๐

๓,๑๙๐

๓,๑๙๐

จํานวนที่จัดหา

๓

บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินอื่นๆ ของกองชาง

๔

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร

๕

โครงการจัดซื้อกลองถายรูป

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

บํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ และทรัพยสิน
อื่นๆ ของกองชาง
ครุภัณฑเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
จํานวน ๑ ชุด
กลองถายรูป
จํานวน ๑ ตัว

๖

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

คอมพิวเตอร
จํานวน ๑ ตัว

๗

๒๕๕๙
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
-

๑.เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ
ประตู ๒ บาน
ที่ทันสมัย
๒.เพื่อใหสามารถบริการ
ประชาชนและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

จํานวนที่จัดหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เทศบาลมี
เครื่องมือเครื่องใช
ที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถใหบริการ
ประชาชนได
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กองคลัง

๖๗

ที่

โครงการ

๘

โครงการจัดซื้อที่ดินสําหรับเปน
สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเพื่อรองรับ
ในอนาคต

๙

โครงการจัดซื้อถังขยะหรือภาชนะ เพื่อเปนการรองรับขยะใน
ในการรองรับขยะมูลฝอยในเขต อนาคตและมีปริมาณ
ชุมชน
เพียงพอตอความเปนจริง
ตามละแวกหรือจุดที่ตอง
ใหบริการดานสาธารณะ
โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆา
เพื่อใหโรงฆาสัตวไดยกระดับ
สัตวเทศบาล
มาตรฐานตามเกณฑชี้วัดใน
เบื้องตน
โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหตลาดสดและรานคา
ดูแลรักษาตลาดสดและราน
จําหนายอาหารไดรับการ
จําหนายอาหาร
พัฒนาปรับปรุงใหไดตาม
เกณฑมาตรฐานดาน
สุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดลอม
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เพื่อการเก็บขนขยะมูลฝอย
ขนาด ๑๐ ลบ.ม.ม.
ในเขตเทศบาลเกิดความ
จํานวน ๑ คัน
รวดเร็วและคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานได
อยางสะดวก

๑๐
๑๑

๑๒

๑๓

วัตถุประสงค
เพื่อใหพื้นที่ในเขตเทศบาล
นาอยูอาศัยมากขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ แปลง

๒๕๕๙
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

จํานวนที่จัดหา

เปนการรองรับการ
จัดการขยะและลด
ปญหาความขัดแยง
กรณีพื้นที่คาบ
เกี่ยวกับชาวบาน
จํานวนที่จัดหา
ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอตามความ
เปนจริง
ผลผลิตของโครงการ โรงฆาสัตวมีการ
พัฒนาปรับปรุงตาม
เกณฑ
ผลผลิตของโครงการ ตลาดสดและ
รานอาหารได
มาตรฐานตาม
เกณฑชี้วัดดาน
สุขาภิบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

จัดซื้อถังขยะหรือภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑ โครงการ

๑๕๐,๐๐๐

-

-

ตลาดสดและรานอาหาร
ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
เปนไปตามแนวทางที่
ถูกตอง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

-

จํานวน ๑ คัน

ในเขตเทศบาลเกิด
ความสะอาดและ
ปลอดจากเชื้อโรค

กอง
สาธารณสุข

๒๕,๐๐๐

-

-

สํานักงาน
คอมพิวเตอร ๑
เครื่อง

สํานักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช
ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่

กอง
สวัสดิการฯ

๑ ชุด

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

๖๘

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๙
(บาท)
๓,๕๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช
ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช
ที่เพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่
เด็กเกิดพัฒนาการ
ดานอารมณและ
สังคม
ครูมขี วัญและ
กําลังใจ ในการ
ปฏิบัติหนาที่
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สวัสดิการฯ

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
จํานวนที่จัดหา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตน
ไทรขยาย
ผลผลิตของโครงการ ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กอง
สาธารณสุข

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดอิน เพื่อใชในการปฏิบัติงานได
เจ็ต
อยางสะดวก

จัดซื้อเครื่องพิมพ
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๑ เครื่อง

๑,๘๐๐

-

-

ครุภัณฑ สนามเด็กเลน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

จํานวนที่จัดหา

โตะทํางานจํานวน ๔ ชุด

๑๘,๐๐๐

-

-

จํานวนที่จัดหา

ครุภัณฑเครื่องปรินเตอร
จํานวน ๑ เครื่อง

๑๐,๐๐๐

-

-

จํานวนที่จัดหา

เพื่อใชในการปฏิบัติงานได
อยางสะดวก

๑๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สนามเด็กเลน ประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร
๑๗ โครงการจัดซื้อโตะทํางาน
ระดับ ๓ - ๖

เพื่อใหนักเรียนมีอุปกรณ
เครื่องเลนสนามอยาง
เหมาะสม
เพื่อใชเปนโตะทํางานสําหรับ
ครูผูสอนประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๑๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปริน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
เตอร
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สํานักงานมี
เครื่องพิมพ ๑
เครื่อง
สํานักงานมีเครื่อง
สํารองไฟ ๑ เครื่อง

๑๙ โครงการจัดซื้อกลองถายรูป

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

กลองถายรูป
จํานวน ๑ ตัว

๑๐,๐๐๐

-

-

จํานวนที่จัดหา

๒๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สํารองไฟ

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

คอมพิวเตอร
จํานวน ๑ ตัว

๒๐,๐๐๐

-

-

จํานวนที่จัดหา

๒๑ โครงการซื้อที่ดินบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ตนไทร
๒๒ โครงการถมดินบริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร

เพื่อขยายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ ไร
เทศบาลตําบลตนไทร

-

-

๙๐๐,๐๐๐

เพื่อลดปญหาการกัดเซาะ
ของน้ํา

-

-

๗๐๐,๐๐๐

จํานวน ๑ ไร หนาเฉลี่ย
๒.๐๐ ม.

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
๖๙

ที่

โครงการ

๒๓ โครงการจัดซื้อพัดลมอาคาร
กีรออาตี

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการปฏิบัติงานได
อยางสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อพัดลม

๒๕๕๙
(บาท)
๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
(บาท)
-

๒๕๖๑
(บาท)
-

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจางเหมาบริการ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
พนักงานจางเหมาบริการ
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
นักการศูนยการเรียนรูกีรอ
ตําแหนงนักการศูนยการเรียนรูกี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
รออาตีเทศบาลตําบลตนไทร
อาตีฯ จํานวน ๑ อัตรา
๒ โครงการจางเหมาบริการ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
พนักงานจางเหมาบริการ
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
แมบาน ศูนยพัฒนาเด็ก
ตําแหนงแมบาน ศูนยพัฒนาเด็ก ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เล็กเทศบาลตําบลตนไทร
เล็กเทศบาลตําบลตนไทร
จํานวน ๑ อัตรา
๓ โครงการคุณธรรมนําชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
๑ โครงการ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
จริยธรรม ของเจาหนาที่
๔ โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธการปองกัน ปายประชาสัมพันธ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
การปองกันและปราบปรามการ และปราบปรามการทุจริต
ทุจริต

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนที่จัดหา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อาคารกีรออาตีมี
เครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่

กอง
การศึกษา

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณงานที่ไดรับ

การปฏิบัติงานของ
กอง
การศึกษา
ศูนยกีรออาตี
มีประสิทธิภาพ
ปริมาณงานที่ไดรับ การปฏิบัติงานของ
กอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
เทศบาลตําบลมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๐ ของ
เจาหนาที่มี
กอง
เจาหนาที่มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม สวัสดิการฯ
จํานวนปายที่
ประชาชนมีจิต
สํานักปลัด
ประชาสัมพันธ
สํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

๗๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๔ พัฒนาปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจางเหมาบริการ
เพื่อการบริการที่รวดเร็ว
จางเหมาบริการ
๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๒

โครงการจางเหมาบริการงาน
ผูชวยเจาหนาที่สังคมสงเคราะห

เพื่อการบริการที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑ โครงการ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๕ สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการสํารวจความพึงพอใจของ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
จัดสํารวจหรือจัดจาง
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ประชาชนในการใหบริหารของ
ของประชาชนผูมารับบริการ สํารวจความคิดเห็นและ
เทศบาล
ในการใหบริการดานตางๆ
ความพึงพอใจของ
ของเทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาล
๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อสงเสริมและสราง
เยี่ยมเยียนประชาชน
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน
ในการบริการประชาชนของ
บุคลากร

๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณงานที่ไดรับ

มีการบริการที่
สํานักปลัด
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
มีพนักงานดานสังคม มีการบริการที่
กอง
สงเคราะหเพื่อการ รวดเร็ว ทันสมัย
สวัสดิการฯ
บริการ
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการสํารวจความ
พึงพอใจ

สามารถนําผลการ
สํารวจมาปรับปรุง
การพัฒนางานของ
เทศบาลไดดียิ่งขึ้น
บุคลากรมีทัศนคติที่
ดีตอการปฏิบัติงาน
ในการบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่พบปะ
ประชาชน

สํานักปลัด

๗๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๖ พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อใหการประชาสัมพันธมี จัดทําปายประชาสัมพันธ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพ

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปายประชาสัมพันธ

มีปายประชา
สัมพันธเพื่อประชา
สัมพันธงานตางๆ

สํานักปลัด

๗๒

