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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ - เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นา 5,460,000 5,460,000 5,460,000 นักเรียน นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ด้านร่างกาย
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) 2,995 คน เล็กสังกัดเทศบาลตาบล
เสาธงหิน จานวน 375 คน
100%ของ เสาธงหิน และนักเรียน
คนละ 7.37 บาท จานวน
นักเรียนได้ โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
280 วัน
รับอาหาร อาหารเสริม(นม)รับประทาน
- โรงเรียนในสังกัด 60 คน
เสริม(นม) เสริมสร้างความแข็งแรง
- โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
ของร่างกาย
รวมจานวน 3,000 คน
รวม 3,060 คน คนละ
7.37 บาท จานวน 260 วัน

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 2,650,000 2,650,000 2,650,000 ร้อยละ 98 นักเรียนได้รับประทาน
กองการศึกษา
กลางวันและค่าจัดการเรียน เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ของนักเรียน อาหารกลางวันอย่าง
การสอนสาหรับศูนย์พัฒนา เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ในสังกัดได้ เพียงพอ และมีสื่อการเรียน
เด็กเล็กและโรงเรียนใน เสาธงหิน จานวน 375 คน
รับประทาน การสอนสาหรับพัฒนา
สังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน 1. ค่าอาหารกลางวันสาหรับ ศพด.
อาหารอย่าง อย่างครบครัน
2. ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
เพียงพอและ
โรงเรียนในสังกัด
ได้ใช้สอื่ การ
3. ค่าจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอน
4. ค่าหนังสือเรียน
ครบทุกคน
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8. ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา
9. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียน

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
12.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
13. ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนใน
เขตพืน้ ที่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน

- โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
10,000,000 10,000,000 12,000,000 ร้อยละ 98 นักเรียนได้รับประทาน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ของนักเรียน อาหารกลางวันอย่าง
จานวน 3,000 คน คนละ
ได้รับประทาน เพียงพอ
20 บาท จานวน 200 วัน
อย่างเพียงพอ

4 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพือ่ ให้เด็กเล็กได้รับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้ ประสบการณ์จริงจาก
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
สู่โลกกว้าง)
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เสาธงหิน จานวน 4 ศูนย์

150,000
(งบ ทต)

150,000
(งบ ทต)

กองการศึกษา

150,000 ร้อยละ 80 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
(งบ ทต) ของนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

5 โครงการเพิม่ พูนศักยภาพ เพือ่ ให้คณะกรรมการศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 ศูนย์
การบริหารจัดการ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีความรู้ คณะกรรมการศูนย์ และ
สถานศึกษา
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 90 คน
และพัฒนาเด็กเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จากประสบ นามาประยุกต์ในการเรียน

การณ์จริง และชีวิตประจาวัน

400,000
(งบ ทต)

400,000
(งบ ทต)

400,000 ร้อยละ 80 คณะกรรมการศูนย์ และ
กองการศึกษา
(งบ ทต) ของผูร้ ่วม ผู้ทเี่ กี่ยวข้องสามารถนา
โครงการ ความรู้มาปรับปรุงศูนย์
ได้นาความรู้ พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิ
ที่ได้จากการ ภาพยิ่งขึ้น
อบรมมา
พัฒนา ศพด.

ในสังกัด
6 โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กสมวัย

เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี ผู้ปกครองนักเรียน
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ของพัฒนาการและการอบรม โรงเรียนในสังกัด
เลี้ยงดูลูกได้อย่างถูกต้องตาม เทศบาลตาบลเสาธงหิน

50,000
(งบ ทต)

50,000
(งบ ทต)

50,000
(งบ ทต)

ร้อยละ 85 ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ
ของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

โครงการมี ก่อนวัยเรียนและ
ความรู้ความ พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หลักวิชาการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เข้าใจในการ

พัฒนาการ

เด็กสมวัย

7 โครงการอบรมซักซ้อมแผน เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
อพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียม เกี่ยวกับการดับเพลิง
พร้อมซ้อมหนีไฟ)
เบือ้ งต้นและแผนอพยพ
หนีเพลิงไหม้ให้กับเด็ก
และคณะครู

คณะครู ผู้ดูแลเด็กและนักเรียน

ศพด.และโรงเรียนในสังกัด

20,000
(งบ ทต)

20,000
(งบ ทต)

20,000
(งบ ทต)

ร้อยละ 85 มีความรู้เกี่ยวกับการ

กองการศึกษา

ของผู้เข้าร่วม ดับเพลิงและแผนการอพยพ

โครงการมี ขณะเกิดเพลิงไหม้

ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง จานวน 425 คน

ความรูเ้ กีย่ ว
กับการปฏิบัติ

ตัวเมือ่ เกิด

เพลิงไหม้
8 โครงการดนตรีและนาฎศิลป์ เพือ่ ให้นักเรียนเกิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
จินตนาการ ความคิด
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
สร้างสรรค์ พัฒนาความคิด ตาบลเสาธงหิน
พัฒนาทักษะและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี

30,000
(งบ ทต)

30,000
(งบ ทต)

30,000
(งบ ทต)

ร้อยละ80 นักเรียนในศูนย์พัฒนา
ของนักเรียน เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

มีทักษะทาง สามารถ รา เต้นร่วมงาน

ด้านดนตรี ในชุมชน และกล้าแสดงออก

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

9 โครงการลูกเสือน้อย
(Junior scout)

วัตถุประสงค์
เกิดอารมณ์สุนทรี

เพือ่ ให้นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตาบล
เสาธงหิน มีการพัฒนา
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติป๎ญญา
ส่งเสริมทักษะการดารงชีวติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

อาทิจัดกิจกรรมราไทย
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
2. ศพด.แก้วอินทร์ฯ
3. ศพด.เทศ 1
4. ศพด.เทศ 2 และโรงเรียน
ในสังกัด ทต.เสาธงหิน
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (ลูกเสือน้อย)
(Junior scout)
1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
2. ศพด.แก้วอินทร์ฯ
3. ศพด.เทศ 1
4. ศพด.เทศ 2 และโรงเรียน
ในสังกัด ทต.เสาธงหิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และมีความ
กล้าแสดงออก

30,000
(งบ ทต)

30,000
(งบ ทต)

30,000
(งบ ทต)

ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วม ด้านร่างกาย

จิตใจ อารมณ์
โครงการมี สังคม และสติป๎ญญา
พัฒนาการ และทักษะการดารงชีวิต
และทักษะ
ทางด้านต่างๆ

ทีไ่ ด้อบรมมา

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

10 โครงการวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมทากิจกรรม เด็กอนุบาล 3 ขวบ

เกี่ยวกับพระคุณแม่และรู้จัก สังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน

กตัญํู กตเวที

ทัง้ 4 ศูนย์ และผู้ปกครอง
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 ร้อยละ 80 เด็กและแม่ได้มีกิจกรรมทีด่ ี กองการศึกษา
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม ต่อกัน เด็กรู้จักการกตัญํู
โครงการมี กตเวที
ความรักและ

สานึกใน
พระคุณของแม่

11 โครงการประเมินคุณภาพ 1. เพือ่ กากับติดตามให้ครู
ภายในและภายนอก
ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการ
สถานศึกษา
เรียนการสอนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และสร้างขวัญกาลังใจแก่

ดาเนินการจัดนิเทศ กากับ
ติดตาม การบริหารงาน
วิชาการ และงานทีไ่ ด้รับ

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 95 - ครูผู้ดูแลเด็กได้ปรับเปลี่ยน
ของครูผดู้ แู ล พฤติกรรมในการจัดการ
เด็กได้รับการ อบรมการเรียนรู้

มอบหมายอย่างน้อยเดือนละ

พัฒนาและ - ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาตน

1 ครั้ง
- ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร

เพิ่มศักยภาพ เองให้มีคุณภาพสูค่ รูมืออาชีพ

ครูผู้ดูแลเด็ก ทาให้เกิดความ ทางการศึกษาทุกคนได้รับการ

เชื่อมั่นในการจัดกิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การปฏิบัติ
การเรียนการสอน และ งานอย่างเป็นระบบ

ในการ - นักเรียนทุกคนได้รับ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชน
มีความเชื่อมั่น

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย - ครูผู้ดูแลเด็กจัดการเรียน

3. เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน การสอนได้อย่างมีประสิทธิ
สามารถตรวจสอบผลการ ภาพ
ปฏิบัติงานได้
12 โครงการพัฒนาเทคนิค
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย

- เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้า - จัดอบรมครูและผู้เกี่ยว

ข้องในสังกัดเทศบาลตาบล
- เพื่อให้ครูมีความสามารถจัด เสาธงหินประมาณ 50 คน
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้น เป็นเวลา 3 วัน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
จานวน 1 ครั้ง/ปี

ใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย

300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

300,000 ร้อยละ 95 -ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้า กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม หมายการจัดการศึกษาปฐมวัย
อบรมมีความรู้

-ครูมีความสามารถจัดประสบ

ควมเข้าใจ การณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสามารถ - ครูสามารถประเมินพัฒนา

- เพือ่ ให้ครูสามารถประเมินพัฒนา

นามาใช้ใน การของผู้เรียนครบทุกด้าน

การของผู้เรียนครบทุกด้านอย่าง

องค์กรได้ อย่างเหมาะสมตามวัยและ
สอดคล้องกับสภาพจริงของ
การเรียน

เหมาะสมตามวัยและสอดคล้อง

กับสภาพจริงของการเรียน

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

13 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาในโครงการ
ดังรายการต่อไปนี้
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะทางานสายปฏิบัติ
จานวน 10 ตัว พร้อมกระจก

- ศพด.เฉลิมฯ 1 ตัว
- โรงเรียนเทศบาล 4 ตัว
- ศพด.เทศฯ2 4 ตัว
- ศพด.แก้วอินทร์ฯ 1 ตัว
2. เก้าอี้สานักงานบุนวม
มีท้าวแขน ขาเหล็ก 10 ล้อ
จานวน 15 ตัว
- ศพด.เฉลิม
5 ตัว
- ศพด.เทศ2
4 ตัว
- โรงเรียนเทศบาล 4 ตัว
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กเล็กในเขตเทศบาลมี
สถานทีเ่ รียนและมีพัฒนา
การทีด่ ีขึ้น

70,000
(งบ ทต.)

-

-

10 ตัว

75,000
(งบ ทต.)

-

-

15 ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ศพด.แก้วอินทร์ฯ 2 ตัว
3. ตู้เก็บอุปกรณ์ 21 ช่อง
ศพด. เฉลิมฯ จานวน 8 ตู้
4. ตู้เสื้อผ้า จานวน 1 ตู้
ศพด.แก้วอินทร์
5. ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
ศพด.เทศ 1 (ขยายห้องเรียน)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000
(งบ ทต.)
10,800
(งบ ทต.)
20,000
(งบ ทต.)

-

-

8 ตู้

-

-

1 ตู้

-

-

3 ชุด

64,000
(งบ ทต.)

-

-

4 เครื่อง

หน้าต่าง 2 ชุด ประตู 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานสานักงานคุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐาน
ทีก่ ระทรวง ICT กาหนด
จานวน 4 เครื่อง
- ศพด.เฉลิมฯ 1 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ศพด.แก้วอินทร์ 1 เครื่อง

- ศพด.เทศ 1 1 เครื่อง
- ศพด.เทศ 2 1 เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ สาหรับเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์คุณลักษณะ
พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 4 ชุด

15,200
(งบ ทต.)

-

-

5 ชุด

-

-

1 เครื่อง

16 คิว บิ๊กฟุต จานวน 1 เครือ่ ง

25,000
(งบ ทต.)

- ศพด.เทศ 2
2. คลูเลอร์น้า จานวน 8 ใบ
- ศพด.เทศ 2

40,000
(งบ ทต.)

-

-

8 ใบ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียด 16

10,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

8,600,000
(งบ ทต.)

-

-

เพิม่ ประสิทธิภาพ

ล้านพิกเซล จานวน 1 เครือ่ ง

- ศพด.เทศ 2
14 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเสาธงหิน 1
พร้อมทาสีรอบรั้ว

เพือ่ ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเสาธงหิน 1

ขยายอาคารเรียนเพือ่ รอง
รับเด็ก 4-5 ขวบ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหาร การบริหารจัดการศูนย์
จัดการศพด. พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เพิ่มขึน้

กองการศึกษา

ร้อยละ 85

15 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและ 200,000
อาคารเรียนและอาคาร ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบของโรงเรียน (งบเงินอุดหนุน)
ประกอบ
อาคารประกอบของโรงเรียน
เทศบาลเสาธงหิน

-

-

ร้อยละ 90 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของอาคาร การดาเนินงานของโรงเรียน

สามารถใช้
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

16 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล
เสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000,000
-

เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน (งบเงินอุดหนุน)
1 อาคาร จานวน 4 ชั้น
24 ห้องเรียน

17 โครงการบริการระบบ
จัดให้มีบริการระบบ
E-learning ของการศึกษา E-learning ของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยคอมพิวเตอร์
จานวน 15 เครื่อง

18 โครงการบริการ E-learning จัดให้มีบริการระบบ
เพือ่ พัฒนาอาชีพตาม
E-learning เพือ่ พัฒนา
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ อาชีพตามพระราชดาริ

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชน

10,000
(งบ ทต.)

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชน

ทัว่ ไปสามารถใช้ระบบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ของเด็กใน โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

พืน้ ทีม่ ี
ทีเ่ รียน
10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ทัว่ ไปสามารถใช้ระบบ
E-learning ของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 75 มีระบบ E-learning

กองวิชาการฯ

ของการศึกษาทางไกล
มีความรู้ ผ่านดาวเทียมเพือ่ บริการ
ความสามารถ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ในการใช้ ผู้สูงอายุ ประชาชนทัว่ ไป
งานด้าน
ของผู้เข้าอบรม

คอมพิวเตอร์

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 75 มีระบบ E-learning เพือ่
ของผู้เข้าร่วม พัฒนาอาชีพเพือ
่ บริการ

โครงการ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

กองวิชาการฯ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ E-learning เพือ่ พัฒนา

สามารถนา ผู้สูงอายุ ประชาชนทัว่ ไป

กุมารี

ความรู้ที่ได้

สยามบรมราชกุมารี

19 โครงการยูทูปโลกแห่งความรู้ จัดการฉายวีดิทัศน์ทใี่ ห้
Youtube For E-learning ความรู้ด้านความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์หรือ
สารคดีให้ความรู้ต่างๆ
จาก Youtube.com

อาชีพตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชน

ไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพ

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ทัว่ ไปสามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ที่มีอยูใ่ นอินเตอร์เน็ต
ได้ง่ายขึ้น

20 โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจากัด จัดการอบรมให้ประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วย มีความรู้ในการใช้ประโยชน์ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชน
สมาทโฟน Globalization อุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้เป็น ทัว่ ไป จานวน 3 รุ่น
Life by Smart Phone ประโยชน์กับชีวิตประจาวัน รุ่นละ 10 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ผู้เข้าชมวีดิทัศน์ ความรู้

กองวิชาการฯ

ของผู้เข้าร่วม ด้านความปลอดภัย

ทาง
โครงการมี คอมพิวเตอร์หรือความรู้
ความรู้การใช้ ต่างๆ เพิม
่ ขึ้น
งานอินเทอร์เน็ต

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ในการ

ของผู้เข้า ใช้ประโยชน์อุปกรณ์
รับการอบรม สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์
สามารถนา กับชีวิตประจาวัน
ความรู้ที่ได้

กองวิชาการฯ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไปใช้ในชีวติ

ประจาวัน

21 โครงการเรียนเขียนโค้ด
ผ่านเกม Minecraft

จัดการฝึกอบรมสาหรับ เด็ก และเยาวชน
เด็กและเยาวชนให้มีทักษะ จานวน 2 รุ่น
ด้านการแก้ป๎ญหาและการ รุ่นละ 15 คน
คิดอย่างมีระบบ

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

22 โครงการฝึกเขียนโปรแกรม จัดการฝึกอบรมสาหรับ เด็ก และเยาวชน
คอมพิวเตอร์
เด็กและเยาวชนให้มีทักษะ จานวน 2 รุ่น
ด้านเขียนโปรแกรม
รุ่นละ 15 คน
คอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา

กองวิชาการฯ

ของผู้เข้า ช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด
รับการอบรม ประโยชน์และให้มีทักษะ
มีทกั ษะการคิด ด้านการแก้ป๎ญหาและการ
ที่เป็นระบบ คิดอย่างมีระบบ
ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนมีทักษะ

ของผู้เข้า ด้านเขียนโปรแกรม
รับการอบรม คอมพิวเตอร์พน
ื้ ฐาน
มีทกั ษะการ
เขียนโปรแกรม

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
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1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักปลัด ฯ
1 โครงการเสาธงหินร่วมใจ เพื่ออบรมและ/หรือรณรงค์ ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล 100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 85 ปัญหายาเสพติดในเขต
ห่างไกลยาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน

ให้เด็กและประชาชนรู้ถึง เสาธงหิน จานวน 100 คน
โทษภัยของยาเสพติด
1 ครั้ง / 1 ปี
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้ารับ เทศบาลตาบลเสาธงหิน

การอบรมรู้ ลดลง , เด็กเยาวชนและ
ถึงโทษภัยของ

ประชาชนได้รับความรู้

ยาเสพติด

รณรงค์ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติดของชุมชน
2 โครงการอบรมยาเสพติด เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้หลีก
สาหรับเด็กและเยาวชน ในเด็ก และเยาวชน
เลี่ยงและมีจิตสานึกต้าน
ยาเสพติดในโรงเรียน
จานวน 2 แห่ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000 ร้อยละ 80 ลดปัญหายาเสพติดใน
(งบ ทต.) ของผู้เข้าอบรม สถานศึกษา และในพืน้ ที่
สามารถรู้วธิ ี เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 27
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการผู้สูงวัยหัวใจ
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ80 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
แข็งแรง

2 โครงการเสริมสร้างจิต
เข้มแข็งร่างกายแข็งแรง

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีทงั้
ตาบลเสาธงหิน
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์
สังคมและอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี สามารถมีชีวิตที่
ยืนยาว

(งบ ทต.)

1. เพื่อให้ผปู้ ุวยจิตเวชภาวะ จัดอบรมให้ความรู้ทักษะ

50,000
(งบ ทต.)

วิกฤติฉุกเฉินได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ
2. เพือ่ สร้างทีมช่วยเหลือ
ผู้ปุวยจิตเวชภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตาบล

การดูแลช่วยเหลือผู้ปุวย
จิตเวชภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้สูงอายุ ตาบลเสาธงหินมีคุณภาพ
ในพืน้ ที่ที่เข้า

ชีวิตทีด่ ี

ร่วมโครงการ

มีสุขภาพ
ทีด่ ีมากขึ้น

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 1. ผู้ปุวยจิเวชทีม่ ีอาการ

ของผู้รับ อยูใ่ นภาวะวิกฤติได้รับการ
การอบรม ดูแลช่วยเหลืออย่างมีคณ
ุ ภาพ

มีความรู้ และถูกต้อง มีการส่งต่อ
ความเข้าใจ ผู้ปุวยจิตเวชอย่างเป็นระบบ

และทักษะ ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต

กองสาธารณสุขฯ

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เสาธงหิน
(ต่อ)

3 โครงการพัฒนาการเด็กดี 1. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน 1. แผนระยะสั้น
เริ่มทีน่ มแม่
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ - ให้ความรู้กับเยาวชน
แรกเกิดถึง 6 เดือนให้กับ หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลัง
ประชาชน
คลอดตั้งแต่แรกเกิด-5 ปี
2. สร้างความตระหนักใน ในด้านสุขศึกษาและการ
คุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- รับตรวจครรภ์พร้อมให้คา
นมแม่
3. เพือ่ ให้ตาบลเสาธงหิน แนะนาทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การดูแล พ.ศ.2551 ส่งผลให้ผู้ปุวย
ช่วยเหลือ จิตเวชสามารถดาเนินชีวิต
ผู้ปุวยจิตเวช เป็นปกติในชุมชนได้
ภาวะวิกฤติ 2. มีทีมช่วยเหลือผู้ปุวย
ฉุกเฉิน จิตเวชภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหินทีม่ ีคุณภาพ
เยาวชน 1.ทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กองสาธารณสุขฯ
หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

และมารดา ทีถ่ ูกต้องและต่อเนื่อง

หลังคลอด 2.แม่และเด็กได้รับการดูแล

ตั้งแต่แรก จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข

เกิด-5ปี 3.บุคคลในครอบครัวเกิด
เข้าร่วม ความรักความผูกพันธ์ส่งผล
ไม่นอ้ ยกว่า ให้เด็กมีพัฒนาการทีด่ ี

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ออกเยีย่ มบ้านติดตามและ
เป็น "ตาบลพัฒนาการ
(ต่อ)
ให้คาแนะนาในการเลี้ยงดูบุตร
เด็กดีเริ่มทีน่ มแม่"
4. สร้างความรักและความ - จัดตั้งศูนย์ตาบลนมแม่ที่
ผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข
ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูก 2. แผนระยะยาว
ด้วยนมแม่
- รับฝากครรภ์ทศี่ ูนย์
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการ บริการสาธารณสุข
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย - ออกเยี่ยมบ้านและติดตาม
นมแม่ระหว่างครอบครัว ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนท้องถิ่นสถานบริการ - คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย แม่ตัวอย่างทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในการเลี้ยงดู
ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน
เพื่อมอบใบประกาศนียบัตร
ในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 4.ตาบลเสาธงหินเป็น

ตาบลพัฒนาการเด็กดี
เริ่มทีน่ มแม่
5.ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่นสถานบริการ
สารณสุขและภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจัดงานวันเด็ก เพือ่ ให้เด็กได้แสดงออกถึง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
600,000
600,000
600,000 ร้อยละ 95 เด็กได้แสดงออก และพัฒนา กองการศึกษา
แห่งชาติ
ความรู้ ความสามารถทาง ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของเด็ก เยาวชน ความรู้ ความสามารถมาก
ด้านต่าง ๆ
เสาธงหิน
และประชาชน ยิ่งขึ้น

แสดงออกใน
ทางที่เหมาะสม

5 โครงการส่งเสริมนันทนาการ เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
เด็กและเยาวชนได้มีทักษะ ตาบลเสาธงหิน
ในด้านต่าง ๆ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

กองการศึกษา
100,000 ร้อยละ 95 เด็ก และเยาวชนได้ทา
(งบ ทต.) ของเด็ก เยาวชน กิจกรรมร่วมกัน และสามารถ
ที่เข้าร่วมโครง

นากลับไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

การมีพฒ
ั นา ได้
การด้าน อารมณ์

สังคม จิตใจ

6 โครงการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 1. เพือ่ เป็นการพัฒนา
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่
ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ทัง้ ด้านสังคม วัฒนธรรม ทัง้ 8 หมู่บ้าน

450,000
(งบ ทต.)

450,000
(งบ ทต.)

450,000 ร้อยละ90 1. ผู้สูงอายุได้รับการ
กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) ของผู้สูงอายุ คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับ
ในเขตพืน้ ที่ สนุนในการพัฒนาตนเอง

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สุขภาพกาย สุขภาพใจ
(ต่อ)
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ยกระดับจิตใจ บ่มเพาะลูก
หลาน นาไปสู่สังคมทีแ่ ข็ง
แรงในระดับประเทศ
3. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน
7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง คนพิการทุกประเภทในพื้นที่
คนพิการ
บริการทางการแพทย์และ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพของ ทัง้ 8 หมู่บ้าน
คนพิการทุกประเภท
2. ส่งเสริมอาชีพและการมี
งานทาของคนพิการ ทัง้
การประสานงานกับภาค

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมใน
ชีวิตทีด่ ขี ึ้น กิจกรรมทางสังคม

2. ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ความเข้าใจ ในการดูแล
รักษาสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ

30 คน 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ
ของคนพิการ ให้มีสุขภาพ
อนามัยทีด่ ี ได้รับการดูแล
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย
2.ทาให้คนพิการมีรายได้
สามารถพึง่ พาตนเองได้
3.คนพิการได้รับสิทธิ

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เอกชน และการฝึกอบรม
(ต่อ)
อาชีพทีเ่ หมาะสม
3. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิคน
พิการในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจากรัฐ
โดยการประสานงานในการ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความช่วยเหลือจากรัฐ

จัดทาบัตรประจาตัวคนพิการ

8 โครงการสร้างหลักประกัน เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
- ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
รายได้ผู้สูงอายุ
รัฐบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึง ตามนโยบายของรัฐ
สิทธิประโยชน์ได้อย่าง
- จัดให้มีสวัสดิการเบีย้
ทัว่ ถึง
ยังชีพผู้สูงอายุสาหรับผู้ท่ี
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ทีม่ ีภูมิลาเนาในเขตเทศบาล

และได้รับขึ้นทะเบียน

27,432,000 29,300,000 31,000,000
(งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
พ.ศ.2561=4,100 คน ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว
พ.ศ.2562=4,500 คน ได้รับสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพ
พ.ศ.2560=3,700 คน

ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ
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1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการสนับสนุนการเสริม 1) เพือ่ ช่วยเหลือคนพิการ - ขึ้นทะเบียนคนพิการ
3,840,000 4,512,000 5,184,000 พ.ศ.2560=400 คน 1. ช่วยเหลือคนพิการให้ กองสวัสดิการฯ
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้ ทีม่ ีรายได้ไม่เพียงพอแก่ ตามโครงการจัดสวัสดิการ (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) พ.ศ.2561=470 คน สามารถดาเนินชีวิตได้ใน
พ.ศ.2562=540 คน เบือ
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ การยังชีพหรือถูกทอดทิง้ เบีย้ ความพิการตาม
้ งต้น
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู นโยบายรัฐบาล
2. ผู้พิการและคนในครอบ
หรือไม่สามารถประกอบ - จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยความ
ครัวมีขวัญกาลังใจในการ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้
พิการให้แก่ผู้ทไี่ ด้รับการ
ดารงชีวิต
3. คนพิการในเขตเทศบาล
2) เพือ่ ตอบสนองนโยบาย ขึ้นทะเบียนคนพิการ
ที่ขนึ้ ทะเบียนคนพิการแล้ว
รัฐบาลให้คนพิการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ได้อย่าง
ได้รับสวัสดิการเบีย้ ความ
พิการครบถ้วนตามนโยบาย
ทัว่ ถึง
รัฐบาล

10 โครงการศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพ 1. เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้สูงอายุ (ศูนย์พฒ
ั นา
ชีวิตทีข่ องผู้สูงอายุในเขต
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม พืน้ ที่ ทต.เสาธงหิน
อาชีพผู้สูงอายุ ทต.เสาธงหิน 2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขต

กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ให้บริการกิจกรรมแพทย์
แผนไทย เช่น การสาธิต

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000 150 คน 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ/
กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.)
ทีด่ ีข้นึ

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ทต.เสาธงหิน ได้รับการ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ฟืน้ ฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น
และเข้าถึงบริการของรัฐ 2. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่
อย่างทัว่ ถึง
เจ็บปุวย เดือนละ 1 ครั้ง
3. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
72,000
72,000
72,000
ตรวจเลือดเบาหวาน/ไขมัน (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)
ในเส้นเลือด/ชั่งน้าหนัก/วัด
ส่วนสูง ร่วมกับ รพ.สต.
เสาธงหิน ทุกวันอังคาร
เดือนละ 4 ครั้ง
4. กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
799,400
799,400
799,400
สุขภาพผู้สูงอายุ เช่น
(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)
กิจกรรมแอโรบิคเพือ่ สุขภาพ

กิจกรรมราไม้พลองเพือ่
สุขภาพ เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

2.ผู้สูงอายุได้รับการฟืน้ ฟู
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและ
100 คน ได้เข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างทัว่ ถึง
100 คน

500 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000
11 โครงการคุ้มครองชีวิต
เพือ่ เป็นการเตรียมความ ประชาชนในเขตพืน้ ที่
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
คน
ผู้สูงอายุ (และทุกคน)
พร้อมในการปูองกันและ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่ หลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ ทัง้ 8 หมู่บ้าน
มีภัยพิบัติ
จะเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สิน
และวิถีชีวิตของประชาชน
ในสถานการณ์ทมี่ ีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ผู้สูงอายุและประชาชน กองสวัสดิการฯ
มีหลักประกันมีความ
ปลอดภัย
2.มีแนวทางปฏิบัติ
และบุคคลต่างๆในสังคม
สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทาหน้าทีเ่ ป็นอาสา
สมัครได้อย่างกว้างขวาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
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1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ บริการประชาชนทีม่ ารับ
200,000
200,000
200,000 ร้อยละ 95 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ สานักปลัด ฯ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

บริการตามโครงการเทศบาล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

เคลื่อนที่
2 โครงการช่วยเหลือบรรเทา เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทา ประชาชนทีป่ ระสบภัยที่
ความเดือดร้อนของประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ทีเ่ กิดจากสาธารณภัย
ทีไ่ ด้รับความเดือดร้อน ตาบลเสาธงหิน

ของผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
เสาธงหินมากขึ้น

ร้อยละ 95 สามารถบรรเทาความ
ของประชาชน

สานักปลัด ฯ

เดือดร้อนให้กับประชาชน

ที่ประสบภัยได้

รับการดูแล

3 โครงการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วย เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผูป้ ่วย ผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีหนังสือ
เอดส์
เอดส์ในเขตพืน้ ทีท่ ยี่ ากจน รับรองแพทย์ ในเขตพืน้ ที่
ไม่สามารถประกอบอาชีพ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เลี้ยงตนเองได้

210,000
(งบ ทต.)

210,000
(งบ ทต.)

210,000
(งบ ทต.)

35 คน 1.ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐ
2.ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 37
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสาธงหิน เมือง -เพือ่ ตรวจสอบสุขาภิบาล -สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
200,000
200,000
200,000 สถานที่ -ประชาชนได้บริโภคอาหาร กองสาธารณสุข ฯ
อาหารปลอดภัย
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผงลอยจาหน่าย
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) จาหน่าย ทีส่ ะอาดและปลอดภัย
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย อาหารในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
อาหารใน ปราศจากการปนเปือ้ น
ของกรมอนามัยให้กับร้าน ตาบลเสาธงหิน
พื้นที่เทศบาล
อาหารและแผงลอยจาหน่าย

ผ่านเกณฑ์

อาหารในเขตเทศบาลฯ
-ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
ในบทบาทของผู้จาหน่าย
อาหารแก่ผู้ประกอบการ
-มอบปูายรับรองมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

มาตรฐาน

ให้กบั ร้านอาหารและแผงลอย

CFGT

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ทีผ่ า่ นเกณฑ์การตรวจประเมิน
2 โครงการเมนูชูสุขภาพ
อาหารปลอดภัย
ถวายพ่อหลวง

3 โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย

-จัดงานมหกรรมเสาธงหิน -สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
อาหารปลอดภัยถวายพ่อหลวง ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
5 ธันวามหาราชและการ เสาธงหิน
ประกวดสุดยอดเมนูอาหาร
และอบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
แก่ผู้ประกอบการ
จาหน่ายอาหารในพืน้ ที่
ตาบลเสาธงหิน

150,000
(งบ ทต.)

-เพือ่ จัดกิจกรรมรณรงค์

100,000
(งบ ทต.)

-ตลาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตาบลเสาธงหิน
ประชาชนเรื่องการสุขาภิบาล

150,000
(งบ ทต.)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000 ผู้ประกอบการ -ผู้ประกอบการร้านอาหาร กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ร้านอาหาร ประชาชนและองค์กรหน่วย
ประชาชนมี งานต่างๆ ได้รับความรู้
ความรู้ความ ด้านโภชนาการและอาหาร
เข้าใจในการ ปลอดภัย
ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
การบริโภค

อาหารที่
เหมาะสม
100,000
(งบ ทต.)

100,000 ผู้ประกอบการค้า -เจ้าของตลาดและผู้
กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ในตลาดผู้ ประกอบการค้าในตลาด
บริโภค/ประชาชน รักษามาตรฐานตลาดให้มี

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
อาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร
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ตัวชี้วัด
(KPI)
มีความรู้ความเข้าใจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยั่งยืน

เรื่องตลาดสะอาด

อาหารปลอดภัย

4 โครงการตู้น้าดื่มปลอดภัย เพือ่ ปูองกันและควบคุม -รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ผู้บริโภคสุขใจ
คุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่ม ให้ความรูส้ ถานประกอบการ
หยอดเหรียญ
ทีต่ ิดตั้งตู้นาดื
้ ่ม
-ตรวจสอบตู้น้าดื่มทีม่ ี

30,000
(งบ ทต.)

-

-

ตูน้ ้าดืม่ ผ่าน

-เพือ่ ให้ประชาชนได้
เกณฑ์มาตรฐาน บริโภคน้าดื่มทีส
่ ะอาด
น้าดื่ม และปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

-ตลาดและสุขาในพืน้ ที่
ในพื้นที่ ได้มาตรฐานและไม่เป็น
มีตลาด แหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรค
และสุขา -ประชาชนมีสุขภาพ
ทีด่ ี อนามัยทีด่ ีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

5 โครงการตลาดสดสะอาด -เพือ่ รณรงค์และ
-จัดกิจกรรมรณรงค์และ
สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์การรักษา
รักษาความสะอาดตลาด ความสะอาดของตลาด
และสุขาในพืน้ ที่
และสุขาในพืน้ ที่

ประชาชน

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการปูองกันและ
-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
30,000
30,000
30,000
ควบคุมโรคเอดส์
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
กับประชาชนให้รู้จักการ โรคเอดส์
ภัยของโรคเอดส์ และวิธี
การปูองกันโรคเอดส์
7 โครงการสายใย สายสัมพันธ์ -เพือ่ รณรงค์และส่งเสริม
ปูองกันเอดส์
ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการปูองกันโรคเอดส์
-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในการปูอง
กันโรคเอดส์

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวใน
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน
มีส่วนร่วมในการปูองกัน
โรคเอดส์ในชุมชน
-ฝึกอบรมใหเความรู้กับ
ประชาชนในพืน้ ที่

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้สง่ เสริม จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
แบบองค์รวม
ให้ประชาชน รู้จักการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการ

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนและเยาวชนใน กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

มีความรู้เรื่องโรคเอดส์
เรื่องโรคเอดส์ และห่างไกลจากโรคเอดส์
มีความรู้ใน

ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนและเยาวชนใน กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

มีความรู้เรื่องโรคเอดส์
เรื่องโรคเอดส์ และห่างไกลจากโรคเอดส์
มีความรู้ใน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุขฯ
ดูแลสุขภาพของตนเอง

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ดูแลสุขภาพ ของตนเอง ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธีต้อนรับ ASEAN
9 โครงการเสาธงหินแก้มใส -เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้
ใส่ใจสุขภาพ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง กับเด็กปฐมวัย ประเมินภาวะ
และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รู้จัการ สุขภาพเด็กและอบรมให้
ดูแลสุขภาพ ของตนเองและ ความรู้กับเด็ก ผู้ปกครอง
สามารถดูแลสุขภาพของบุตร และครูผู้ดูแลเด็กในการดู
หลาน รวมทั้งมีความรูใ้ นการ แลสุขภาพอย่างถูกวิธี

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ปูองกันควบคุมโรคติดต่อและ

ส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้
เหมาะสมตามวัยได้
10 โครงการหมอน้อย
คอยช่วยเหลือ

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ 1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล กับเยาวชนในพืน้ ทีใ่ นการ
เบื้องต้นและการดูแลบุคคล ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

50,000
(งบ ทต.)
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และผู้ใกล้ชิด ประชาชนมี
การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีตามวิถีไทย
มีความรู้ใน

เด็กปฐมวัย

-เด็กปฐมวัยในพื้นที่เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตาบลเสาธงหินมีสุขภาพที่
และครูผดู้ ูแล แข็งแรง
เด็กเล็กในพืน้ ที่ -ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
มีความรู้ในการ เด็กเล็กมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ ดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย
มีสุขภาพที่ อย่างถูกวิธี
ผู้ปกครอง

ดีขึ้น

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000 มีเยาวชน 1.สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) เข้าร่วม โรคภัยต่าง ๆ ในชุมชน
ไม่นอ้ ยกว่า 2.เกิดความรักความห่วงใย

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ใกล้ตัวรวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ 2.จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพือ่
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ เป็นหมอน้อยประจาชุมชน
โรคต่าง ๆ
และโรงเรียน
11 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรค

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้เผย จัดกิจกรรมรณรงค์
แพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยว ประชาสัมพันธ์ และอบรม
กับโรคติดต่อ
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ในชุมชน และโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้าจากการเปิด
ประเทศ ASEAN

50,000
(งบ ทต.)

12 โครงการเงินทุนหมุนเวียน -เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ -เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข การบริหารงานของ
การบริหารงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)
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ร้อยละ 80 ระหว่างบุตรหลานกับ

ผู้สูงอายุหรือบุคคลใน
ครอบครัว
ประชาชน

ชุมชนในพื้นที่ตาบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขฯ

มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ
มีความรูเ้ รือ่ ง และสามารถดูแลตนเองได้
ในพื้นที่

โรคติดต่อ
และเกิดโรค
น้อยลง

50,000
(งบ ทต.)

50,000 มีประสิทธิ- มีเงินทุนหมุนเวียนในการ กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ภาพเพิ่มขึน้ บริการจัดการงานของ
ร้อยละ 90 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการบริหารจัดการ 1.เพือ่ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ
-จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
50,000
50,000
50,000
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตาบลเสาธงหินและ ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ชุดปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินเทศบาล จานวน 1 ชุด พร้อมให้บริการ
ตาบลเสาธงหิน
ประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บปุวย -อบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ฉุกเฉินและประสบอุบตั ิเหตุ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบ
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน
ที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที
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1.ประชาชนในพื้นที่สามารถ กองสาธารณสุขฯ
ในพืน้ ทีไ่ ด้รับ เรียกใช้บริการจากชุดปฏิบัติ
ประชาชน

บริการ
ได้รวดเร็ว

การฉุกเฉินเทศบาลตาบล
เสาธงหินได้ เมื่อเกิดการ
เจ็บปุวยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุตามมาตรฐานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2.อัตราการเสียชิวิตและพิการ

3.เพือ่ ให้ระบบบริหารจัดการ

จากการบาดเจ็บและเจ็บปุวย

งานการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สามารถดาเนินงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนได้

ฉุกเฉินลดลงและประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ปูาหมายได้รับการ
ช่วยเหลือ รับ ส่ง ผู้ปุวย
ฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัตเิ หตุ

ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจ้างออกแบบก่อ 1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ จ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง 400,000
400,000
400,000
สร้างศูนย์บริการสาธารณสุข บริการด้านการสาธารณสุข ศูนย์บริการ 1 สาธารณสุข (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
1 เทศบาลตาบลเสาธงหิน ให้กับประชาชนในพืน้ ที่ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ตาบลเสาธงหินและพืน้ ที่ จานวน 1 แห่ง
ใกล้เคียง
2. ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุ่นใจให้กับประชาชนใน
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ร้อยละ90 1. สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ของอาคาร การบริการด้านการาธารณสุข
ศูนย์บริการ ให้กับประชาชนในพืน
้ ที่

มีมาตรฐาน ตาบลเสาธงหินและพืน้ ที่

ใกลเคียง
2. เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุ่นใจให้กับประชาชนใน

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

พ้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

3. เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้า
ถึงด้านบริการด้านการ
สาธารณสุขมากขึ้น

3. ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น

15 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
บริการสาธารณสุข 1
บริการด้านการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบล

50,000
(งบ ทต.)

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และดูแล สาธารณสุขให้กบั ประชาชน
ประชาชน

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
เสาธงหินและพื้นที่ใกล้เคียง
2.ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงด้าน

บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น
16 โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมลาน หลังคาคลุมลานคัดแยกขยะ 8,000,000
คลุมลานขนถ่ายและคัดแยก ขนถ่ายและคัดแยกขยะ 1 แห่ง
(งบ ทต.)
ขยะ
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ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ใกล้บา้ น และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน

สุขภาพที่

บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น

-

-

ร้อยละ80 ขยะจากชุมชนได้รับบริการ กองสาธารณสุขฯ
ของปริมาณ จัดการอย่างถูกวิธี

ขยะในเขต

ได้รับการ
กาจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 30,000,000
สาธารณสุขเทศบาลตาบล บริการด้านการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
เสาธงหิน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบล จานวน 1 แห่ง
เสาธงหินและพื้นที่ใกล้เคียง
2.ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงด้าน

บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น
18 โครงการเงินทุนหมุนเวียน เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 การบริหารงานของ
การบริหารงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
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1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุข ฯ
ของประชาชน ภาพการบริการด้านการ
ได้รับบริการ สาธารณสุขให้กบ
ั ประชาชน
และมีสถาน ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
บริการปฐมภูมิ และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
ในเบื้องต้น 2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
ร้อยละ70

บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น

-

-

100,000 มีประสิทธิ- มีเงินทุนหมุนเวียนในการ กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ภาพเพิ่มขึน้ บริการจัดการงานของ
ร้อยละ 90 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 47
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่ออบรมและ/หรือรณรงค์ ผู้ประกอบการร้านค้าหาบเร่ 20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 75 ผู้ประกอบการมีความรู้ และ สานักปลัด ฯ
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ จัดทาสื่อให้ผู้ประกอบการ แผงลอย
สะอาดและความเป็นระเบียบ ร้านค้า ผู้ครอบครองอาคาร จานวน 100 คน
เรียบร้อยของบ้านเมือง ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
พ.ศ. 2535
ระเบียบกฎหมาย
2 โครงการจัดระเบียบชุมชน เพือ่ กาหนดจุดผ่อนผัน เพือ่ ประชุมคณะกรรมการ
หรือจุดผ่อนผันสาหรับผู้ สาหรับผู้ค้าขาย และเพือ่ กาหนดจุดผ่อนผันรวมทัง้
ค้าขาย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทาประชาคมเพื่อกาหนด
และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จุดผ่อนผัน จานวน 200 คน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

เข้าใจในงานเทศกิจ และ
มีความรู้เกี่ยว กฎหมาย พรบ.รักษาความ

ของผู้ประกอบการ

กับระเบียบ สะอาด และความเป็นระเบียบ

กฎหมาย เรียบร้อยของบ้านเมือง
20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000 ร้อยละ 70 เพือ่ มีจุดผ่อนผันและเพือ่
(งบ ทต.) ของผู้ค้าขาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสถานที่ใน ในการค้าขายในพืน
้ ที่
การค้าขาย เทศบาลตาบลเสาธงหิน

สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 48
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกสอนกีฬา
1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ 100,000
100,000
100,000 เด็กและ 1. เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) เยาวชน พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เสาธงหินได้ออกกาลังกาย ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
30 คน ได้ออกกาลังกายและใช้เวลา
และใช้เวลาว่างให้เป็น
เสาธงหิน จานวน30 คน
ร้อยละ 100 ว่างให้เป็นประโยชน์
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ของผู้รว่ มโครง ห่างไกลยาเสพติด
2. เด็กและเยาวชนมีทักษะ
การมีร่างกาย 2. เด็กและเยาวชนมีทกั ษะใน
ในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ

2 โครงการว่ายน้าเป็นเล่นน้า เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ได้ปลอดภัย
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ทักษะการว่ายน้า หลักความ
สามารถว่ายน้าเป็น สามารถ ปลอดภัยในการว่ายน้า
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและ
เมือ่ ประสบอุบตั ิเหตุทางน้าได้ ผู้อื่น สาหรับเด็กและเยาวชน

แข็งแรงขึน้ การเล่นกีฬาและประเภทต่างๆ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

เด็กและ 1. เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา
เยาวชน พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
30 คน ได้ออกกาลังกายและใช้
ร้อยละ 100 ว่างให้เป็นประโยชน์
ของผู้รว่ มโครง ห่างไกลยาเสพติด

1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
จานวน 30 คน
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ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การมีร่างกาย

2. เด็กและเยาวชนมีทกั ษะใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แข็งแรงขึน้ การเล่นกีฬาและประเภทต่างๆ

3 โครงการฝึกสอนศิลปะ
ป้องกันตัว

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ศิลปะป้องกันตัวให้กับเด็ก
เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัว และเยาวชนในพื้นที่เทศบาล
เมื่อเกิดเหตุร้ายกับตนเองได้ ตาบลเสาธงหิน จานวน 30 คน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 85 1. เด็กและเยาวชนในเขต

กองการศึกษา

ของผู้เข้า พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ร่วมโครงการ ได้ออกกาลังกายและใช้เวลา
มีทักษะ ว่างให้เป็นประโยชน์
ในการป้อง ห่างไกลยาเสพติด
กันตัวจาก 2. เด็กและเยาวชนมีทกั ษะใน
การกระทา การป้องกันตัว

ทุกรูปแบบ

4 โครงการจัดแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขัน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด กีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ในเขตพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
และประชาชน เพือ่ ให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ95 เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
โครงการ เสาธงหินได้ออกกาลังกาย
มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็น

1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด
และมีความสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อชุมชนและสังคม
5 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน - เพือ่ สร้างความสามัคคี ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน 100,000
1. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกองค์กร (งบ ทต.)
และภายนอกหน่วยงาน ในหมู่คณะ
ราชการและองค์กรเอกชน - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน 2. กีฬาชุมชน/หมู่บ้าน
มีทัศนคติทดี่ ีต่อเทศบาล 3.แข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา พัฒนาคนนนทบุรีคัพ
ว่างให้เกิดประโยชน์
4.แข่งขันมหกรรมกีฬา
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ ท้องถิ่นไทคัพ
ทักษะในการเล่นกีฬา และ 5. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
เชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงาน ท้องถิ่นนนท์
อื่น
6. แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อาเภอบางใหญ่คัพ

100,000
(งบ ทต.)
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ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และห่างไกล ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด

100,000 ร้อยละ 80 - มีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของพนักงาน - ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแข่งขัน
เทศบาล และ กีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ประชาชน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ ระหว่าง
มีความสามัคคี เทศบาลกับชุมชน และ เชื่อมความ

และสุขภาพ สามัคคีนอกองค์กร

แข็งแรง

1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เพือ่ ให้เด็กมีพนื้ ทีเ่ ล่นใกล้ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องเล่น 3,000,000 3,000,000 3,000,000
กลางแจ้งสาหรับเด็ก
สถานทีพ่ ักอาศัย และมี กลางแจ้งสาหรับเด็ก
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
พัฒนาการด้านร่างกาย จานวน 2 ชุด
และจิตใจทีส่ มวัย
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ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 เด็กในพืน้ ทีม่ ีสถานทีเ่ ล่น

ของเด็กใน และออกกาลังกายใกล้บ้าน

หมู่บ้านมี สะดวกในการเดินทาง ปลอดภัย
สถานที่เล่น และมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 52
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ 80 ของ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล. ผิวจราจร
1,100,000
ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
ประชาชนได้รับ
ซอยแสวงแสงแป้น บริเวณ สาหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ยาว 216.00 ม. (งบ ทต.)
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สามแยกจากถนนเดิมถึงสุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่
สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา
น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.)
เขต ทต.เสาธงหิน หมู่ 8
2 โครงการยกระดับถนน คสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
พร้อมท่อระบายน้า คสล. ระบายน้าได้อย่างสะดวก
ถนนเทิดพระเกียรติ 2
หมู่ 5

ถนนคสล.กว้าง 5.00 เมตร 1,600,000
ยาว 176.00 เมตร หนา
(งบ ทต.)
0.20 เมตร และทางเชื่อม
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อม
วางท่อระบายน้าคสล.
ø 0.60 เมตร และบ่อพัก
คสล. ความยาวรวม
142.00 เมตร

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
เทิดพระเกียรติ คสล.พร้อม ระบายน้าได้อย่างสะดวก
วางท่อระบายน้าซอยแยก
ถนนถึงบ้านนางประเทือง
ก๊กเอียม หมู่ที่ 8
4 โครงการปรับปรุงผิวแอส เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม สาหรับใช้ในการคมนาคม
ยกระดับฝาบ่อพักถนน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เสาธงหิน จากสะพาน
คลองบางโพธิ์ ถึงหมู่บ้าน
ลภาวัลหมู่ที่ 1 , 4

5 โครงการปรับปรุงผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 83.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (พืน้ ทีร่ วมไม่
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
(งบ ทต.)

น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

พร้อมวางท่อ ø 0.40 เมตร
ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก
2,500,000
คอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร (งบ ทต.)
ยาว 776.40 เมตร หนา
0.05 เมตร (พืน้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 5,434.80 ตาราง
เมตร พร้อมยกระดับฝา
เหล็กบ่อพัก 92 ฝา

-

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,300,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 8,181.10 (งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ 7 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความสะดวกใน

ตารางเมตร หนา 0.05 ม.

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สัญจรไป - มา

การสัญจรไป-มา

6 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง บ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,100,000
คสล. พร้อมบ่อพักจากหน้า ระบายน้าได้อย่างสะดวก 0.60 เมตร ยาว 392.00
(งบ ทต.)
หมู่บ้านลภาวัลถึงคลอง
เมตร
บางเดื่อ หมู่ 1

-

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

7 โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อเหนียว
น้าเหล็กหล่อเหนียว ถนน ระบายน้าได้อย่างสะดวก จานวน 59 ฝา
บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2
จากซอย 9 ถึง ซอย 13
ทัง้ 2 ฝั่ง หมู่ที่ 6

900,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

8 โครงการติดตั้งฝาบ่อพัก
เหล็กหล่อเหนียวถนน
เสาธงหิน หมู่ที่ 1, 3, 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ฝาเหล็กหล่อเหนียว
ระบายน้าได้อย่างสะดวก จานวน 19 ฝา
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

9 โครงการก่อสร้างกาแพง เพื่อป้องกันถนนและตลิง่ พัง ก่อสร้างกาแพงกันดิน
กันดินเลียบคลองรางเสือ
ความยาว 64 ม.
ปลาใหม่ถึงบ้านนาย
สุรินทร์ หมู่ 5

1,100,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความปลอดภัย สัญจรไป - มา

กองช่าง

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10 โครงการติดตั้งหมุดสะท้อน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
แสง ถนนแก้วอินทร์
ความปลอดภัย ในการ
หมู่ที่ 5
สัญจรไป-มา

หมุดสะท้อนแสง 210 อัน

65,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความปลอดภัย สัญจรไป - มา
ในชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการติดตั้งหมุดสะท้อน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
แสง ถนนเสาธงหิน หมู่ 1, ความปลอดภัย ในการ
3, 4
สัญจรไป-มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมุดสะท้อนแสง 232 อัน
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
71,920
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความปลอดภัย
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

12 โครงการติดตั้งตะแกรง เพือ่ ให้ประชาชนได้มี
ดักขยะบ่อพักถนนบางใหญ่ ทางระบายน้าอย่าง
ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6
สะดวก

ตะแกรงดักขยะ 88 อัน

200,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

13 โครงการปรับปรุงผิวแอส เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก
3,100,000
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีต (พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า (งบ ทต.)
กฤษดานคร10 และซอย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 7,589.71 ตารางเมตร)
แยก หมู่ที่ 7

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการปรับปรุงฝาท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อเหนียว 1,700,000
น้าเหล็กหล่อเหนียว ถนน ระบายน้าได้อย่างสะดวก จานวน 112 ฝา
(งบ ทต.)
มิตรประชา ซอยที่ 1 และ
ซอยที่ 2 หมู่ที่ 8

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

15 โครงการจ้างเหมาขุดลอก เพือ่ รักษาแม่น้าลาคลอง คลองในเขตเทศบาลตาบล 1,000,000
คลองในเขตเทศบาลตาบล ให้สะอาดและเพือ่ อานวย เสาธงหิน
(งบ ทต.)
ความสะดวกให้กบั ประชาชน
เสาธงหิน
ทีส่ ัญจรไปมา

-

16 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ให้ประชาชนได้มี
คสล. พร้อมบ่อพักจากหน้า ทางระบายน้าอย่าง
หมู่บ้านลภาวัลถึงคลอง สะดวก
บางเดื่อ

-

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว 392.00 เมตร

2,100,000
(งบ ทต.)

1,000,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

คลองในเขตเทศบาลตาบล
ประชาชนได้รับ
เสาธงหินสะอาดและ
ความสะดวกใน

ประชาชนได้รับความสะดวก

การสัญจรไป-มา

ในการเดินทางสัญจรไป - มา

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการก่อสร้างยกระดับ เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ถนนคสล.กว้าง 6.00 เมตร 11,000,000
คสล.พร้อมวางท่อระบาย ระบายน้าได้อย่างสะดวก ยาว 639.00 เมตร หนา
(งบ ทต.)
น้าคสล. ถนนนามชุ่ม
0.20 เมตร พร้อมรางวี
หมู่ที่ 8
2 ฝั่ง พร้อมวางท่อคสล.
ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล. 126 บ่อ ความยาว
รวม 1270.00 เมตร (2 ฝั่ง)
18 โครงการปรับปรุงผิวแอส เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่ สาหรับใช้ในการคมนาคม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,394
สาเนียง หมู่ที่ 3
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร

-

600,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6
ซอยนามชุ่ม 1 หมู่ที่ 8 สาหรับใช้ในการคมนาคม เมตร ยาว 179 เมตร หนา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

-

1,000,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

59

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การสัญจรไป-มา

1,020 ตารางเมตร

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
20 โครงการก่อสร้างถนน
เทิดพระเกียรติ ซอย 8 ต่อ สาหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร
จากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 8 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 576
ตารางเมตร

-

21 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพื่อป้องกันถนนและตลิง่ พัง เขื่อนกันดิน คสล.
ถนนเลียบคลองรางเสือปลา
ความยาว 159 ม.

-

600,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

2,400,000
(งบ ทต.)

-

เก่าบริเวณตรงข้ามบ้านกานัน

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความปลอดภัย ทรัพย์สิน

กองช่าง

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สมพงษ์ หมู่ 8

22 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน สะพานทางเดินเท้า กว้าง
ทางเดินเท้าเลียบคลอง สาหรับใช้ในการคมนาคม 1.40 ม. ยาว 192 ม. หนา
บางพุทรา บริเวณ รพ. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 0.10 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

1,350,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การสัญจรไป-มา

ส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาธงหิน

ถึงบ้านนางชูไทย หมู่ 5
23 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เพื่อป้องกันถนนและตลิง่ พัง ก่อสร้างเขือ่ นคสล. ความยาว
ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 8
329 เมตร
ริมคลองรางเสือปลาเก่า
หมู่ที่ 8

-

-

5,000,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความปลอดภัย ทรัพย์สิน

กองช่าง

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ท่อระบายน้า คสล.พร้อม
ระบายน้า คสล.พร้อมบ่อ ระบายน้าได้อย่างสะดวก บ่อพัก หมู่ที่ 5 เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ยาว 280 ม.
พักบริเวณสามแยกหน้า
โรงเทียน ถึงคลองขื่อลัด
หมู่ 5

-

-

1,200,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

กองช่าง

1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 โครงการวางท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
น้าคสล. พร้อมบ่อพัก
ระบายน้าได้อย่างสะดวก
ซอยแสวงแสงแป้น บริเวณ
สามแยกจากแนวท่อเดิม
ถึงสุดเขต ทัง้ 2 ฝั่ง หมู่ 8
หมู่ 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อระบายน้า คสล.พร้อม
บ่อพักท่อ คสล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ความยาวรวม 960 ม.

26 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อ
คสล. พร้อมบ่อพักถนน ระบายน้าได้อย่างสะดวก พัก หมูท่ ี่ 8 เส้นผ่าศูนย์กลาง
เทิดพระเกียรติ 2 บริเวณ
0.40 ม. ยาว 490 ม.
บ้านเช่าลุงเบิม้ ถึงคลอง
รางเสือปลาเก่า หมู่ 8

61

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,800,000 ร้อยละ 80 ของ การระบายน้าไหลสะดวก
(งบ ทต.) บ้านเรือนในพื้น ลดปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง
น้าท่วมขัง

-

-

2,000,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 62
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.9 แนวทางการพัฒนางานผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการการวางและปรับ เพือ่ พัฒนาบุคลากรของ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 95 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้
กองช่าง
ปรุงผังเมืองรวม และการ อปท.ให้มีความรู้การจัดทา
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของการจัด และมีความเข้าใจในงาน
ทาค่าพิกดั ด้านการปรับปรุงผังเมือง
จัดทาค่าพิกัดแนวเขตการ ผังเมือง และการจัดทาค่า
และการวาง รวมเมือง/ชุมชน และการ
ปกครองขององค์กรปก พิกัดแนวเขตการปกครอง
ครองส่วนท้องถิ่น

ผังเมืองมี จัดทาค่าพิกัดแนวเขตการ
ประสิทธิภาพ ปกครอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 63
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.10 แนวทางการพัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ
เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่และ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ใน
กองช่าง
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
500,000
ของประชาชน ป้องกันการเกิดอันตราย
สาธารณะ ในเขตพืน้ ที่ ป้องกันเหตุร้าย
เขตเทศบาล
(งบ ทต.)
ในพื้นที่ได้รับ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ความสะดวก ประชาชน
บริเวณริมคลองขื่อลัด หน้า
และป้องกัน
โรงเรียนแก้วอินทร์ หมู่ 5
การเกิดเหตุ
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณซอยหมูบ่ า้ นบางใหญ่
อันตราย
ต่อชีวิตและ
วิลเลจ ซอย 1 -2 หมู่ 8
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ทรัพย์สิน
บริเวณริมคลองบางกระบือ
หลังสถานีอนามัยเสาธงหิน
หมู่ 4
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

1.10 แนวทางการพัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

64

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณทางลอดใต้สะพาน
คลองบางกระบือ หมู่ 4

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 65
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.11 แนวทางการพัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการจราจรใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้าน ภายในเขตเทศบาลตาบล
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้รับความ
สานักปลัดฯ
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน การจราจรและลดอุบัติเหตุ เสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของประชาชน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ทางถนน
ได้รับความ 2.บ้านเมืองมีความเป็น
ปลอดภัยด้าน ระเบียบเรียบร้อย
การจราจร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 66
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เพือ่ อุดหนุนกิจการบาบัด อุดหนุนกิจการกาจัดขยะให้ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 90 มีสถานทีใ่ นการกาจัดขยะ กองสาธารณสุข ฯ
อุดหนุนกิจการกาจัดขยะ ขยะให้กับ อบจ.นนทบุรี กับ อบจ.นนทบุรี และเอกชน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของขยะมูล มูลฝอย
ให้กับ อบจ.นนทบุรี และ และทีก่ าจัดขยะของเอกชน จานวน 1 ครั้ง/เดือน
ฝอยได้รับ
ทีท่ งิ้ ขยะเอกชน
การกาจัด
และมีที่ทิ้ง

2 โครงการผ้าป่ารีไซเคิล
(RECYCIE)

สร้างจิตสานึกส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล
มีการคัดแยกขยะในชุมชน ในชุมชนในพืน้ ทีต่ าบล
เสาธงหิน (ขยะรีไซเคิลแลก
พันธุก์ ล้าไม้)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000 สามารถลด ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล กองสาธารณสุข ฯ
(งบ ทต.) ปริมาณขยะ มีความตระหนัก รู้วิธีการ
ในชุมชนได้ คัดแยกขยะและเพิม่ พืน้ ที่
มากขึ้น สีเขียวในเขตเทศบาลตาบล
ร้อยละ70 เสาธงหิน
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2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการหนึ่งฝา สานฝัน เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้
เพือ่ จัดกิจกรรมตั้งกล่อง
50,000
50,000
50,000 ปริมาณ ประชาชนในพืน้ ทีม่ ีจิต
ปันขาเทียม
ความรู้ความเข้าใจการใช้ รับบริจาคอลูมิเนียมและ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) อลูมิเนียม สานึกในการคัดแยกขยะ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นาไปบริจาคเพือ่ จัดทา
เพิม่ ขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ขาเทียม
ร้อยละ20

4 โครงการณรงค์รักษาความ -เพือ่ ปลูกจิตสานึกในการ -จัดกิจกรรมทาความสะอาด
สะอาดในวันสาคัญ
รักษาความสะอาดและ ร่วมกันตามถนน ทาง สถานที่
เพือ่ ให้ ถนน ทาง สถานที่ สาธารณะและแหล่งชุมชน
สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่รกร้าง -ปรับภูมิทัศน์บริเวณพืน้ ที่
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน รกร้างในเขตเทศบาลตาบล
มีความสะอาดเรียบร้อย เสาธงหินให้มีความสวยงาม
มีภูมิทัศน์ทสี่ วยงาม
ในวันสาคัญต่างๆ
-เพือ่ รักษาความสะอาด
บริเวณถนน ทาง สถานที่
สาธารณะ รวมทั้งพื้นที่รกร้าง
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ถนน ทาง -ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข ฯ

สถานที่ ตาบลเสาธงหินตระหนักถึง
สาธารณะ ความสาคัญในการรักษา
และพืน้ ที่ ความสะอาด ถนน ทาง
รกร้างใน สถานทีส่ าธารณะ
เขตเทศบาล -ถนน ทาง และสถานที่
ตาบลเสาธงหิน สาธารณะ มีความสะอาด
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบ

เรียบร้อย

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ จานวน 2 รายการ
ยานพาหนะและขนส่ง มูลฝอยในพืน้ ทีเ่ ทศบาล 1. รถบรรทุกขยะขนาด
2,000,000
ตาบลเสาธงหิน
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ (งบ ทต.)
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย 6 ล้อ จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุกขยะแบบอัด 3,900,000
ท้ายพร้อมชุดยกถังขยะ
(งบ ทต.)
สาธารณะ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240

แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
14 ลบ.ม. จานวน 1 ชุด
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข ฯ

1 คัน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1 คัน

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ อานวยความสะดวก จานวน 1 รายการ
งานบ้านงานครัว
และเพิม่ ประสิทธิภาพใน 1. ถังรองรับมูลฝอยชนิด
1,183,000
การปฏิบัติงานและการให้ 4 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อย
(งบ ทต.)
บริการประชาชน
กว่า 660 ลิตร จานวน 70 ใบ
7 โครงการจ้างเหมาออกแบบ เพือ่ ออกแบบก่อสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการ สานักงานรีไซเคิลขยะ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ

8 โครงการคลองสวย
สะอาดใส ได้มาตรฐาน

จ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระราชดาริ
จานวน 1 แห่ง

เพือ่ ดูแลรักษาความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพน้าใน
ในแหล่งน้าสาธารณะและ ลาคลองสาธารณะให้มี
ลาคลองในเขตเทศบาล คุณภาพตามมาตรฐาน
ตาบลเสาธงหิน

200,000
(งบ ทต.)

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เกิดประสิทธิภาพในการ
70 ใบ ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

มีสถานที่ ขยะจากชุมชนได้รับ
กองสาธารณสุข ฯ
สาหรับ บริหารจัดการอย่างถูกวิธี
ดาเนินงาน
รีไซเคิลขยะ

1 แห่ง
150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ลาคลอง -แหล่งน้าสาธารณะและ กองสาธารณสุข ฯ
(งบ ทต.) และแหล่ง คลองมีความสะอาด สวยงาม
น้าสาธารณะ -คุณภาพน้าในคลองและ
ในเขต ทต. แหล่งน้าสาธารณะอยู่ในระดับ

ได้รับการ มาตรฐานและสามารถนาไป

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)

70

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ตรวจสอบตาม

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

มาตรฐาน

9 โครงการเสาธงหินร่วมใจ - เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความเข้าใจ
งานเพือ่ เสริมสร้างจิตสานึก
และสิ่งแวดล้อม
และความตระหนักในการ และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายอาสาสมัคร ฯ
เยาวชน
- เพือ่ เสริมสร้างและก่อให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
และเทศบาลตาบลเสาธงหิน
รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน

400,000
(งบ ทต.)

400,000
(งบ ทต.)

400,000 ร้อยละ 90 -ได้รับความร่วมมืออันดี กองสาธารณสุข ฯ
(งบ ทต.) ของผู้เข้า ระหว่างภาคประชาชน
รับการอบรม และหน่วยงานรัฐ
มีจติ สานึก -ประชาชน เครือข่ายอาสาอนุรักษ์ สมัครเยาวชนและพนักงาน
สิ่งแวดล้อม เทศบาล ฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความ
สาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเสาธงหินมีคุณภาพชีวิต

ทีด่ ีขึ้น
-พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ

ทีเ่ พิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการชุมชนรักษ์น้า เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
- จัดกิจกรรมรณรงค์ใน
150,000
150,000
150,000
รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนและแกนนา วันสิ่งแวดล้อมโลก
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
ชุมชนในการอนุรักษ์
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ทรัพยากรธรรมชาติใน แก่ประชาชนและแกนนา
ชุมชน
ชุมชนในการอนุรักษ์
-เพือ่ สร้างแกนนาและ ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนต้นแบบในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

11 โครงการเปลี่ยนน้าเสีย
เป็นน้าใสด้วยน้าใจชาว

- เพือ่ ลอกขยะ วัชพืช
และโคลนตมในคลอง

คลองและลารางสาธารณะ
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 85 -ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข ฯ
ของผู้เข้าร่วม ตาบลเสาธงหินตระหนักและ

อบรมทสม. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์

ทสมน้อย สิ่งแวดล้อม
มีความรู้ -ทสม. ทสม.น้อย สามารถ
ในด้านการ นาความรู้ไปเผยแพร่ เพือ่
อนุรักษ์สงิ่ สร้างแกนนาในด้านการ
แวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
และสามารถ ชุมชนได้
เผยแพร่
ความรู้ให้
ผู้อื่นใน
ชุมชนได้

100,000 ร้อยละ 85 ลาคลองและลาราง
(งบ ทต.) ของคลอง สาธารณะมีความสะอาด

กองสาธารณสุขฯ

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เสาธงหิน
และลารางสาธารณะ
ตาบลเสาธงหิน
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน
- เพือ่ บาบัดน้าหลังการ
ตรวจสอบคุณภาพน้า
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

และลาราง

สาธารณะ

ไม่มีการ
หมักหมม
ของขยะ
และวัชพืช

12 โครงการหน้าบ้านชวนมอง จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทงิ้ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ริมคลองงามตา
ขยะลงคูคลองและลาราง ริมคลองในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
สาธารณะ
ตาบลเสาธงหิน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ปริมาณ ประชาชนทีอ่ าศัยริมคลอง กองสาธารณสุขฯ
ขยะในคลอง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และลาราง คลองและลารางสาธารณะ
สาธารณะ ให้มีความสะอาดสวยงาม
ลดลง
ร้อยละ 60

13 โครงการก่อสร้างศูนย์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีการจัดการขยะ การดาเนินงานขยะรีไซเคิล ขยะและสิ่งแวดล้อม

-

20,000,000
(งบ ทต.)

-

มีสถานที่ ขยะจากชุมชนได้รับ
กองสาธารณสุข ฯ
สาหรับ บริการจัดการอย่างถูกวิธี

2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
และสิ่งแวดล้อมตามแนว
ตามแนวพระราชดาริ
พระราชดาริพร้อมรั้วและ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ดาเนินงาน
รีไซเคิลขยะ

1 แห่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการพื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองทีอ่ ยู่อาศัยชั้นดีรองรับการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 74
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การลดภาวะโลกร้อน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสาธงหินสวยใส - เพือ่ ปลูกจิตสานึกในการ - ประชาสัมพันธ์และอบรม 200,000
200,000
200,000 สามารถเพิ่ม 1.ขยะและของเสียจากชุมชน กองสาธารณสุขฯ
ไร้มลพิษ คืนชีวิตสู่สังคม คัดแยกขยะมูลฝอย
ให้ความรู้การจัดการขยะ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ประสิทธิภาพ ได้รับการบริหารจัดการ
- เพือ่ รณรงค์ให้มีการคัด มูลฝอย ขยะติดเชื้อและ
การบริหาร อย่างถูกวิธี
แยกขยะและการนากลับ ของเสียอันตรายจากชุมชน
จัดการขยะ 2.ประชาชนมีความรู้
มาใช้ประโยชน์ใหม่
- การรณรงค์อย่างมีส่วนร่วม
และของเสีย ความเข้าใจในการใช้
ในการกาจัดขยะอย่างถูกหลัก
ได้ร้อยละ 75 ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.สามารถลดขยะและ
สุขาภิบาลพร้อมรับ
ของเสียอันตรายจากชุมชน
ประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
จัดกิจกรรมและรับบริจาค
อลูมิเนียมในชุมชน

2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การลดภาวะโลกร้อน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

2 โครงการเครือข่ายสร้าง
สุขภาพ ลดมลพิษ
เพือ่ ชีวิตทีย่ ั่งยืน

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

วัด โรงเรียน และสถาน
ประกอบการ
- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เสาธงหินได้มีความรู้ความ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจถึงผลกระทบจาก ให้กับประชาชนในเขตตาบล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีส่ ่งผล เสาธงหิน
ต่อสุขภาพ
- เพือ่ ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการลดมลพิษ

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000 ร้อยละ 70 - มีเครือข่ายในการอนุรักษ์ กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ของผู้เข้ารับ สิ่งแวดล้อมทีเ่ ข้มแข็งและ
การอบรม ยั่งยืน
เข้าใจถึง - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ปัญหาด้าน การช่วยแก้ปัญหาด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
และตระหนัก

ถึงความ
สาคัญในการ
ช่วยลดมลพิษ

ในชุมชน

2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การลดภาวะโลกร้อน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจ - เพือ่ สร้างจิตสานึกในการ - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
สีเขียว
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ ความรู้กับเยาวชนในการ
เยาวชน
อนุรักษ์และหวงแหน
- เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน - จัดกิจกรรมให้เยาวชน
- เพือ่ ลดปริมาณขยะใน มีส่วนร่วมในการช่วยลด
ชุมชน
ภาวะโลกร้อนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน
4 โครงการธนาคารรีไซเคิล

- เพือ่ ส่งเสริมให้มีการ
- จัดกิจกรรมอบรมให้
คัดแยกขยะในชุมชน
ความรู้ในเรื่องการคัดแยก
- เพือ่ ลดปริมาณขยะใน ขยะชุมชนจากต้นทาง
ชุมชน
- จัดตั้งธนาคารรีไซเคิล
ในชุมชนต้นแบบ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 เยาวชน - ปริมาณขยะในพืน้ ทีก่ ลุ่ม กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) มีส่วนร่วม เป้าหมายลดลง
ในการลด - เยาวชนในเขตพืน้ ที่
ภาวะ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
โลกร้อน เห็นความสาคัญในการมี
เพิม่ ขึ้น ส่วนร่วมในการช่วยลด
ร้อยละ 50 ภาวะโลกร้อน

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

- ขยะในชุมชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ
ในชุมชน จัดการอย่างถูกต้อง
ต้นแบบ - ปริมาณขยะลดลง
ลดลง - สมาชิกธนาคารขยะ
ร้อยละ 60 รีไซเคิลมีรายได้เพิม่ ขึ้น

ปริมาณขยะ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้า และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนการ 1. เพื่อสนับสนุนการดาเนิน ประชาชนในเขตพืน้ ที่
50,000
50,000
50,000 ประชาชน 1. การดาเนินกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้ งานของศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ในเขตเทศบล ของศูนย์การเรียนรู้เป็น
ร้อยละ 50 ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตาบล พอเพียง เทศบาลตาบล
ยึดหลัก และยั่งยืน
เศรษฐกิจ 2.ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
เสาธงหิน หมู่ 5
เสาธงหิน หมู่ 5
2. จัดให้มีการอบรมให้
พอเพียง สตรี และประชาชนทัว่ ไป
ความรูก้ บั ผู้สูงอายุ นักเรียน
ในการ ได้รับความรู้ ปลูกฝังและ
เด็กและเยาวชน สตรี และ
ดารงชีวิต นาความรู้ตามหลักปรัชญา
ประชาชนทัว่ ไปให้ได้รับ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ความรูต้ ามหลักปรัชญา
ในชีวิตประจาวัน
เศรษฐกิจพอเพียง
3.อนุรักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียวใน
3.เพือ่ พัฒนาเป็นแหล่ง
เขตเมือง

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศรองรับ
นักท่องเทีย่ วทัง้ ในและนอก
พืน้ ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้า และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนกลุ่ม 1.เพือ่ เป็นการเสริมทักษะ ประชาชนในเขตพืน้ ที่
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 90 1.ประชาชนมีความรู้
กองสวัสดิการฯ
ประชาชนในชุมชนเขต ฝีมือแรงงานและฝึกอบรม เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของกลุ่ม สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
ประชาชน 2.ประชาชนได้รับ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาชีพให้ประชาชน
ทัง้ 8 หมู่
2.เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
ได้รับการ ทักษะความรู้ในงานอาชีพ
ความยากจนสร้างความ
ฝึกอบรม
เข้มแข็งของชุมชน
อาชีพ
3.เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้
หรือลดรายจ่ายในครอบครัว

2 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสินค้า OTOP
การจาหน่ายสินค้า OTOP กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และผลิต
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตน ภัณฑ์ชุมชน

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

สินค้า 1.สร้างความเข้มแข็งให้
OTOP กับชุมชน
ในพืน้ ที่ 2.เสริมสร้างโอกาสและ

กองสวัสดิการฯ

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
เองได้
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนดีขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ได้รับการ ช่องทางตลาดให้กลุ่มผู้
ส่งเสริม ผลิต ผู้ประกอบการพบ
ร้อยละ 50 ผู้ซื้อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้า และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพการ เพือ่ เตรียมความพร้อมของ จัดอบรมให้ความรู้แก่
20,000
20,000
20,000
ผู้เข้ารับ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก กองสวัสดิการฯ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบ ผู้ประกอบการค้าปลีกใน ผู้ประกอบการค้าปลีกฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) การอบรมี มีความพร้อมในการทา
การค้าปลีก
เขตพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน จานวน 30 ราย
ความรู้ ธุรกิจให้สามารถคงอยูต
่ อ่ ไป
ให้อยู่ร่วมกับสภาพสังคม
และวิสัยทัศน์
ธุรกิจยุคใหม่
ในการนา

ไปปรับใช้กับ
การประกอบ
ธุรกิจเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ 60

82
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้า และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตร 1.เพือ่ ให้เกษตรกรมีความรู้ กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มอาชีพ
10,000
10,000
10,000 กลุ่มเกษตกร 1. ผลผลิตมีความปลอดภัย กองสวัสดิการฯ
ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสาร ความเข้าใจในการผลิต และประชาชนทั่วไป 20 คน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) กลุ่มอาชีพ ต่อผู้บริโภค รสชาติดี
และประชาชน มีคุณภาพ
เคมี
และการใช้สารอินทรีย์
ได้รับความรู้ 2. เกษตร และผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น มีสุขอนามัยดีขึ้น
2.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตร
ร้อยละ 60 3. ฟืน
อินทรีย์ในอนาคต
้ ฟูดิน และ รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มี
ความยั่งยืนทางการเกษตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้า และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000 มีจานวน ประชาชนได้ทราบข้อมูล กองวิชาการฯ
1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว 1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 20,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) นักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเทีย่ ว
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล แหล่งท่องเทีย่ วในเขต
เสาธงหิน
ตาบลเสาธงหิน
เพิม่ ขึ้น
2.เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ร้อยละ 60

84
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเสริมสร้าง
เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง ครอบครัวในเขตพืน้ ที่
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 เกิดสัมพันธภาพทีด่ ีภายใน กองการศึกษา
สัมพันธภาพในครอบครัว ความเข้าใจและสร้าง
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม ครอบครัว เกิดเครือข่าย
(ครอบครัวอบอุ่น)
สัมพันธภาพในครอบครัว หมู่ 1-8
โครงการเกิด ครอบครัวในการช่วยเหลือ
สร้างเครือข่ายครอบครัว
สัมพันธ์ภาพ เกือ้ กูลกัน นาไปสู่การลดปัญหา
ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ที่ดีเพิ่มขึน้ ทางสังคม เช่นยาเสพติด
นาไปสู่การลดปัญหาสังคม
ในครอบครัว การกระทารุนแรงในครอบครัว
เช่น ยาเสพติด การกระทา
รุงแรงภายในครอบครัว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม 85
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ ดาเนินการลดอุบัติเหตุทาง 5,000
5,000
5,000 อุบตั ิเหตุใน การดาเนินงานในการป้องกัน สานักปลัด ฯ
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง ทางถนนในช่วงเทศกาล
เทศกาลสาคัญ

2 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
วงจรปิด CCTV เพือ่ ติดตั้ง และทรัพย์สิน
ภายในเขตเทศบาลตาบล
เสาธงหิน

ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
เช่น วันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 1 รายการ
- กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์
และค่าติดตั้ง จานวน 40 ชุด

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ช่วงเทศกาล และอุบัตภิ ัยทางถนนได้อย่าง

ลดลง มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 85

5,000,000
(งบ ทต.)

-

-

ประชาชนมีความปลอดภัย
ร้อยละ 80 ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของการเกิด ลดอุบัติเหตุ
เหตุอาชญา

กรรมลดลง

สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม 86
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักปลัด ฯ
1 โครงการจัดการเลือกตั้งใน เพื่อให้เทศบาลตาบลเสาธงหิน จัดการเลือกตั้งในระดับ
1,000,000 100,000
100,000 1 ครั้ง เทศบาลตาบลเสาธงหินมี
ระดับท้องถิ่น การเลือกตั้ง มีผบู้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิก ท้องถิ่น ทต.เสาธงหิน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาท้องถิน่ ในการบริหารงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภา
และสมาชิกวุฒิสภา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ สภาและสมาชิกสภาองค์
เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม การบริหารส่วนจังหวัด

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

การบริหารจัดการ การเลือก
ตั้งภายในเขตอย่างมีประสิทธิ

ภาพการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส
ยุติธรรม

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

จานวน 8 หมู่บ้าน
2 โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ชาวไทยทุกคนได้เกิดความรัก ปกป้องสถาบัน
ความสามัคคี มีความเป็นอัน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 95 ประชาชนชาวไทยเกิดความ
ของผู้เข้าร่วม รักความสามัคคี

มีความเป็น

โครงการมี อันหนึ่งอันเดียวกันและ

สานักปลัด ฯ

4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
หนึ่งอันเดียวกัน
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ความรักชาติ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปกป้องสถาบัน

และสถาบัน

3 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ. 2540

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูล จัดทาเอกสารเผยแพร่ความ
ข่าวสารของทางราชการ รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
พ.ศ. 2540 แก่พนักงาน ข่าวสารของทางราชการ
เทศบาล พนักงานจ้าง และ พ.ศ.2540 และข้อมูลข่าว
ประชาชนในเขตเทศบาล สารของทางราชการที่
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ข่าวสารของทางราชการ ให้มีการเผยแพร่
ทีห่ น่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 90 1.พนักงานเทศบาล พนักงาน กองวิชาการฯ
(งบ ทต.) ของผู้เข้า จ้าง และประชาชนในเขต
ร่วมโครงการ เทศบาลฯ มีความรู้พระราช
มีความรู้ บัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ความเข้าใจ ทางราชการ พ.ศ. 2540
เกี่ยวกับ และสามารถนาไปใช้ในการ
ข้อมูลข่าว ปฏิบัติงานได้
สารของทาง 2.พนักงานเทศบาล พนักงาน

ราชการ จ้าง และประชาชนในเขต
มากขึ้น เทศบาลฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการมากขึ้น
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4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน - เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง 100,000
100,000
100,000 มีเครือข่าย 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองวิชาการฯ
ตระหนักถึงภัยการทุจริต จิตสานึกและค่านิยมการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ต่อต้านการ ความเข้าใจถึงภัยการทุจริต
- ปลูกจิตสานึกและค่านิยม ต่อต้านการทุจริตให้กับเด็ก
ทุจริตจาก 2. เด็กและเยาวชนมีจติ สานึก
ในการต่อต้านการทุจริต และเยาวชน
การจัดอบรม และค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ร้อยละ 90 3. มีเครือข่ายการต่อต้าน
การทุจริตเพิม่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม 89
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักปลัด ฯ
1 โครงการคนไทยไม่โกง เพือ่ ปลูกฝังส่งเสริมให้
พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร 50,000
50,000
50,000 พนักงาน เทศบาลเป็นองค์กรทีม่ ี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบล ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จานวน

เสาธงหินปฏิบัติงานให้ ประมาณ 150 คน
เป็นไปตามแนวทาง พรบ.
บริหารบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ.2540

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

เทศบาล ความโปร่งใส
ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยว

ข้องได้
รับตระหนัก

เกี่ยวกับ
พรบ.ฯ
ร้อยละ 75

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการอบรมและ/หรือ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล
รณรงค์จัดทาสื่อให้ความรู้ ความรักสามัคคีและความ และประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขต
เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนผู้ ประชาชนมีความรู้ความ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) เข้ารับการบรม เข้าใจในระบอบประชาธิป
มีความรู้ ไตยและมีจิตสานึกรักชาติ
เกีย่ วกับความ รักแผ่นดิน

สานึกรักชาติ รักแผ่นดิน
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนเขตพื้นที่เทศบาล 100,000
จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม จานวน 100 คน
(งบ ทต.)
ชีวิตของประชาชน
2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ประชาชนดาเนินชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

มัน่ คงร้อยละ 70

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนเขตพื้นที่เทศบาล
(งบ ทต.) ดาเนินชีวิต ตาบลเสาธงหินมีคุณธรรม
ได้อย่างมี และจริยธรรม
ความสุข ประชาชนเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลเสาธงหินได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

สานักปลัดฯ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ให้แก่ จัดฝึกอบรมให้ความรู้งานด้าน
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
แกนนาสุขภาพในการ
สาธารณสุขและป้องกันโรค
ในการดาเนินงานด้าน
ให้แก่แกนนาสุขภาพอย่าง
สุขภาพแบบองค์รวมและ ต่อเนื่องและศึกษาดูงาน
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
2.เพือ่ ให้แกนนาสุขภาพ
และภาคีสุขภาพได้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
3.เพือ่ เป็นการสนับสนุน
เพิม่ ขวัญกาลังใจแก่
อสม.และภาคีสุขภาพ
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองสาธารณสุขฯ
650,000
650,000
650,000 อสม.ในเขต 1.แกนนาสุขภาพ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) สามารถ และภาคีสุขภาพมีการ
นาความรู้ พัฒนาระบบการบริการ
ไปใช้ สุขภาพเชิงรุก
ประโยชน์ 2.แกนนาสุขภาพ
ในพืน้ ที่ และภาคีสุขภาพสามารถ
ได้มากขึ้น นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์
ใช้ในชุมชนของตนเอง
3.มีการพัฒนาหมู่บ้าน จัด
การสุขภาพอย่างยั่งยืน
4.แกนนาสุขภาพ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
5.แกนนาสุขภาพ
และภาคีสุขภาพมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพือ่ ลดอัตราเสี่ยงต่อการ รณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันโรค 150,000
150,000
150,000 สัตว์เลี้ยงลูก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ กองสาธารณสุข ฯ
โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่ พิษสุนัขบ้า และยาคุมกาเนิด (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ด้วยนมได้รับ เทศบาลตาบลเสาธงหินได้รับ
สุนัขจรจัด
2.เพือ่ ให้บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในพืน้ ที่
วัคซีนและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
คุมกาเนิด สุนัขบ้าและยาคุมกาเนิด
คุมกาเนิดสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม จานวน 1 ครั้ง/ปี
ร้อยละ80 สามารถควบคุมการระบาด
3.เพือ่ ควบคุมการระบาด
ของโรคพิษสุนขั บ้า ลดภาระ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ค่าใช้จ่ายของประชาชน
เลี้ยงลูกด้วยนม
ในการนาสัตว์ไปรับวัคซีน
4.เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน
ลดปัญหาข้อร้องเรียนที่
ทีเ่ กี่ยวกับสุนัขและแมว
เกี่ยวกับสุนัขและแมว
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ให้แก่ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้นาชุมชนท้องถิ่น
อาสาสมัครสาธารณสุขและ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ภาคีในการดาเนินงานด้าน และแกนนาสุขภาพในการ
สุขภาพแบบองค์รวมและ ดูแลสุขภาพตนเองและ
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
นาไปดูแลคนในชุมชน

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

อสม.ในเขต 1.อาสาสมัครสาธารณสุข

สามารถ และภาคีสุขภาพสามารถ
นาความรู้ นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์
ไปใช้ ใช้ในชุมชนของตนเอง
ประโยชน์ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ในพืน้ ที่ และภาคีสุขภาพมีการ
ได้มากขึ้น พัฒนาระบบการบริการ
สุขภาพเชิงรุก

2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข

และภาคีสุขภาพได้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1. เพือ่ เป็นแนวทางในการ เด็กและเยาวชนในเขต
งานสภาเด็กและเยาวชน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน เด็กได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ
2. เพือ่ เป็นการจัดทาแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนและ
เครือข่าย

50,000
(งบ ทต.)

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน เด็กและเยาวชนในเขต
งานศูนย์เยาวชน เทศบาล เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เทศบาลตาบลเสาธงหิน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 มีทิศทางและแนวทางในการ

กองการศึกษา

ของเด็กและ พัฒนาเด็กและเยาวชน

เยาวชน ได้

แสดงออก

ถึงความรู้
ความสามารถ

50,000
(งบ ทต.)

50,000 ร้อยละ90 มีทิศทางและแนวทางในการ กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม พัฒนาเด็กและเยาวชน

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ
ตาบลเสาธงหิน

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
แกนนาเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 91 1.สร้างแกนนาคนพิการ

กองสวัสดิการฯ

ได้ใช้เวลาว่างร่วมสร้างสรรค์

กิจกรรมได้

กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ตนเองและชุมชน
ห่างไกลสารเสพติด

ใช้เวลาว่าง

1.เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
แกนนาเครือข่ายพัฒนา ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
คุณภาพชีวิตคนพิการ/ เสาธงหิน จานวน 50 คน
ผู้ดูแลคนพิการ
2.เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้ในสถานการณ์ปัญหา
ของงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น
3.เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้ในศักยภาพคนพิการ

ให้เป็นประโยชน์

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม ทีม
่ ีศักยภาพ

โครงการมี 2.ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

ศักยภาพ ชีวิตคนพิการ
ในการพัฒนา
ตนเองรวมถึง

การรวมกลุ่ม

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนพิการ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการส่งเสริมและสนับ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ
สนุนกิจกรรมหรือการดาเนิน กิจกรรมต่างๆ ของชมรม และคณะกรรมการชมรมฯ
งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
ตาบลเสาธงหิน
เสาธงหิน
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 90 ทาให้ชมรมผู้สูงอายุมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

ของผู้เข้าร่วม ศักยภาพในการบริหาร

กิจกรรม จัดการในชมรมฯ
ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน จัดประชุมใหญ่ประจาปี
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท. 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000 ร้อยละ 90 1.สนับสนุนการดาเนินงาน กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) ของสมาชิก ของกองทุนในการเสริม
กองทุนฯ สร้างความเข้มแข็งของ
ได้รับข้อมูล ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ข่าวสาร ชีวิตของประชาชนให้ดียงิ่ ขึน้
เกี่ยวกับการ 2.ส่งเสริมประชาชนให้มี
ดาเนินงาน ส่วนร่วมในการจัดบริการ
ของกองทุนฯ สาธารณะทัง้ ด้านการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนา

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ สมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตาบล
กิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาล ของกลุ่มสตรีให้มีความ เสาธงหิน
เข้มแข็ง และเป็นกาลังสาคัญ
ตาบลเสาธงหิน
ในการพัฒนาชุมชน
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่น

13 โครงการชุมชนสัมพันธ์

1.เพือ่ ให้บริการเผยแพร่ ประชาชนในเขตเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัด ตาบลเสาธงหิน ทัง้ 8
สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ หมู่บ้าน
แก่ ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
สร้างความสัมพันธ์และ
ทัศนคติทดี่ ี
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000
450,000 ร้อยละ 90 1.ชุมชนเข้มแข็ง
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของสมาชิก ได้เรียนรู้การรวมกลุ่ม
กลุม่ สตรีฯ การทางาน ช่วยเหลือ
ได้รับความรู้ ซึ่งกันและกัน
เพือ่ นาไปใช้ 2.สร้างองค์ความรู้ให้เกิด
ในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์
ชุมชน สามารถนาไปปรับใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัว
100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 95 1.ประชาชนได้รับข้อมูล
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ข่าวสารเทศบาลอย่างทัว่
โครงการ ถึง เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ี
ได้รับความรู้ ระหว่างเทศบาลกับชุมชน
เพือ่ นาไป 2.ประชาชนได้รับการ
ประกอบอาชีพ พิทักษ์สิทธิทถ
ี่ ูกต้องตาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

2.เพื่อฝึกอาชีพเบื้องต้นให้กับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทีก่ ฏหมายกาหนด

ประชาชนในชุมชน
14 โครงการอบรมผู้นาชุมชน 1.เพือ่ ให้ผู้นาชุมชน และ ผูน้ าชุมชนและประชาชนใน
และอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวัง ประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และความคุ้มครองทาง เสาธงหิน
กฏหมาย ตามพรบ.คุ้มครอง
และสตรี
แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน
แรงในครอบครัว พ.ศ.2550
2.เพือ่ ให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหาในพืน้ ที่

25,000
(งบ ทต.)

25,000
(งบ ทต.)

25,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 90 1.ผู้นาชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการฯ
ของผู้เข้าร่วม มีความตระหนักและเห็น

โครงการ ความสาคัญของปัญหา
ได้รับความรู้ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นใน
เกี่ยวกับ ชุมชน และร่วมกันเป็น
พรบ. และ เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
การเฝ้าระวัง 2.สมาชิกครอบครัวโดย
เหตุในเขต เฉพาะผู้ชายมีความเข้าใจ
พืน้ ที่ เกี่ยวกับผลกระทบของการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
3.เกิดครอบครัวต้นแบบ
ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบ
อย่างที่ดใี ห้กบั ชุมชนและสังคม

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการเงินสมทบกองทุน เพือ่ สมทบงบประมาณ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนใน ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เสาธงหิน จานวน 600 คน
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
280,000
310,000 ร้อยละ 100 1. ประชาชนมีกองทุน
กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของจานวน สวัสดิการชุมชนทีส่ ามารถ
กองทุน ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ทตี่ ้อง
สวัสดิการชุมชน ได้รับการดูแลในชุมชน
มีความเข้มแข็ง 2.ประชาชนได้รวมตัวกัน
สามารถขยาย เพือ
่ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
จานวนสมาชิก

เพิ่มมากขึ้น

16 โครงการจัดตั้งคณะกรรม 1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล ได้มีการรวม ทีม่ ีความพร้อม
การชุมชน
ตัวกันเพือ่ พัฒนาชุมชนของ
ตนเองตลอดจนเป็นตัว
ประสานการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

-

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 60 1.เกิดความสัมพันธ์อันดี

ของพืน้ ที่ ระหว่างสมาชิกชุมชนใน
ในเขตตาบล การส่งเสริมให้มีการรวม
เสาธงหิน ตัวกันเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
มีคณะ ชีวิตและชุมชนของตนเอง
กรรมการ ให้ดีขึ้น
ชุมชน 2.สมาชิกในชุมชนมีส่วน

กองสวัสดิการฯ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

2.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร่วมและมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตน
3.ลดภาระในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลและยัง
เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการ
ปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย

มีส่วนร่วม และมีบทบาท
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนของตน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3.เพือ่ ประสานและส่งเสริม
ให้มีกิจกรรม ความร่วมมือ
ในชุมชนและระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาล
17 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ส่งเสริมความรู้ความ ประชาชนหมู่ที่ 1-8
คณะกรรมการชุมชน
เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง เทศบาลตาบลเสาธงหิน
คณะกรรมการชุมชน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 90 คณะกรรมการชุมชนได้
ของผู้เข้าร่วม เข้าใจในบทบาทหน้าที่

โครงการ ทาให้ปฏิบัติงานเป็นไป
มีความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่

กองสวัสดิการฯ

4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการประชุมประจาเดือน 1.เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนนาร่อง
คณะกรรมการชุมชน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 95 1.องค์กรชุมชนได้เรียนรู้

กองสวัสดิการฯ

ของผู้เข้าร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมใน

ระหว่างประชาชน และระหว่าง

ประชุมมีการ การดาเนินกิจกรรมของ

หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล

ปรึกษาหารือ เทศบาล

2.เพือ่ หาข้อยุติ ลดการขัด
แย้งกาหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน

นาไปซึ่งการ 2.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

แก้ไขปัญหา ข่าวสารจากเทศบาลอย่าง

ของชุมชน ต่อเนื่อง ทัว่ ถึง และ

เท่าเทียม

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้
อย่างต่อเนือ่ ง ทั่วถึง เท่าเทียม

19 โครงการจัดทาป้ายชื่อชุมชน เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบ ป้ายบอกชื่อชุมชน
ร้อยของชุมชน

-

100,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 95 ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย กองสวัสดิการฯ
ของชุมชนมี
ป้ายชื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม 101
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักปลัด ฯ
1 โครงการจัดฝึกอบรมและฝึก เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ จัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน 100,000
100,000
100,000 ผูเ้ ข้ารับการ อปพร.เทศบาลตาบล
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน อาสาสมัครป้องกันฝ่าย ให้กับ อปพร.
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) อบรมมีความรู้ เสาธงหินได้รับความรู้
ภัยฝ่ายพลเรือน
พลเรือน
จานวน 1 ครั้ง /ปี
ความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติงานช่วย
ร้อยละ 80 เหลือศูนย์ อปพร.
2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
สาธารณภัย

เพือ่ ให้ประชาชนรับรู้ข่าว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สารด้านสาธารณภัย
วิชาการเกีย่ วกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว
(งบ ทต.) ในเขตพืน้ ที่ สารเกี่ยวกับสาธารณภัย
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ

สาธารณภัย

ร้อยละ 80

สานักปลัด ฯ

4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

3 โครงการสาธิตการใช้ถัง
เคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและ
การสร้างเครือข่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการอบรมดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้เบือ้ งต้น
ด้านอัคคีภัยและการใช้ถัง ด้านอัคคีภัยและสาธิตการใช้
เคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชน
และการพัฒนาประชาชน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน เสาธงหินและการให้ความรู้
การทางานรูปแบบเครือข่าย และสร้างเครือข่ายป้องกัน
และการร้างเครือข่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
1.ให้ความรู้เกีย่ วกับอัคคีภัย การฝึกอบรมและการ

ขั้นต้นและการบริหารจัดการ แก่ประชาชน

สาธารณภัย

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง

บริหารจัดการสาธารณภัย
2.ลดความสูญเสียแก่ชีวิต 1ครั้ง/ปี
และทรัพย์สินขององค์กร
เพือ่ ใช้ในงานป้องกันและ จานวน 5 รายการ
ระงับอัคคีภัย
1. เครื่องช่วยหายใจชนิด
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ประชาชนได้ ประชาชนนาความรู้ทไี่ ด้รับ สานักปลัดฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) รับความรู้ ไปใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้
ด้านการ และได้รับความรู้ความเข้าใจ
ป้องกัน และการสร้างเครือข่ายป้อง
อัคคีภัย กันและบรรเทาสาธารณภัย
ร้อยละ 70

ของผู้เข้า
รับการอบรม

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ผูเ้ ข้ารับการ

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

อบรมมีความรู้

การระงับอัคคีภัยและลดการ

สานักปลัด ฯ

ความเข้าใจ สูญเสียทีเ่ กิดขึ้นได้

ร้อยละ 80

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

100,000

100,000

100,000

1 ชุด ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา

สานักปลัด ฯ

4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อัดอากาศแบบสะพายหลัง
พร้อมหน้ากาก ขนาดแรงดัน
ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ มี
ระยะเวลาการใช้งานไม่น้อย
กว่า 45 นาที จานวน 1 ชุด
2. ชุดดับเพลิง มาตรฐาน
NFPA ประกอบด้วยผ้า 3 ชัน้
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สาธารณภัย

100,000
(งบ ทต.)

1 ชุด

-

1 คัน

10,000,000

1 คัน

ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX 1
ชุดประกอบด้วยเสื้อ กางเกง
ถุงมือ ถุงเท้า จานวน 1 ชุด
3. รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้า 30,000,000 30,000,000

พร้อมบันได ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 33 เมตร
จานวน 1 คัน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

4. รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง

-

-

พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย

(งบ ทต.)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 คัน
5. รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง

แบบอเนกประสงค์ความจุ
ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
จานวน 1 คัน

-

4,500,000

(งบ ทต.)

-

1 คัน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
105
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒน้าองถิ่น แผนหมู่บ้าน / ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดทาแผนชุมชนให้กับ 40,000
40,000
40,000 ร้อยละ 90 เทศบาลตาบลเสาธงหินมี กองสวัสดิการฯ
ในการแสดงความคิดเห็นการ ประชาชน/ผู้นาชุมชนและ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม แผนชุมชนนาไปประกอบการ
นาเสนอปัญหาความต้องการ ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทัง้ 8 หมู่
มีความรู้ จัดทาแผนพัฒนาสามปี
ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วม

2 โครงการประชุมประชาคม เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมเพือ่ ให้
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ในการแสดงความคิดเห็น ประชาชน สมาชิกสภาฯ
การนาเสนอปัญหาความ และผู้นาชุมชน ได้นาเสนอ
ต้องการในการจัดทาแผน ปัญหาความต้องการเพือ่
พัฒนา
เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาจานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ได้จานวน เทศบาลมีแผนพัฒนาเพือ่
(งบ ทต.) ปัญหา เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ความต้อง
การทีน่ า
มาจัดทา
แผนพัฒนา

ร้อยละ 80

กองวิชาการ ฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ บุคลากรของเทศบาลตาบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้รับมาใช้ สานักปลัด ฯ
ประสิทธิภาพของบุคลากร ประสบการณ์ ทัศนคติทดี่ ี เสาธงหิน จานวน 200 คน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม พัฒนาพืน้ ทีข่ องเทศบาล
และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
โครงการมี ตาบลเสาธงหิน และเกิดผล
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ประสิทธิภาพ ดีต่อประชาชนในพืน
้ ที่
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ในการปฏิบัติงาน

2 โครงการจ้างเหมาตกแต่ง เพือ่ ตกแต่งภายในอาคาร
ภายในอาคารพร้อมครุภณ
ั ฑ์ สานักงานเทศบาลตาบล
สานักงานเทศบาลตาบล เสาธงหินแห่งใหม่
เสาธงหินแห่งใหม่

ตกแต่งภายในอาคาร
14,500,000
สานักงานเทศบาลตาบล
(งบ ทต.)
เสาธงหิน ชั้น 3 สวนที่เหลือ
และบริเวณชั้น 4 ทัง้ หมด

-

-

ร้อยละ 95 1.เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ของพนักงาน บริหารจัดการ
และผู้มาติดต่อ

2.มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม

ได้รับความ ต่างๆของหน่วยงานเทศบาล
สะดวกสบาย ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

มีความสะดวก

สานักปลัดฯ
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ เป็นการอานวยความ ก่อสร้างอาคารจอดรถ 2
700,000
2 หลัง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สานักปลัดฯ
จอดรถ 2 หลัง
สะดวกสาหรับประชาชน หลัง จานวน 21 คัน
(งบ ทต.)
ได้รับความสะดวกในการ
ผู้มาติดต่อราชการ
จอดรถ

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 3 รายการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. รถเข็นอเนกประสงค์
สเตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น ขนาด

17,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 คัน ปฏิบัติงาน

17,000
(งบ ทต.)

-

-

2 อัน

30,000
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

กว้าง 41 ซม.ยาว 75 ซม.
สูง 99 ซม. จานวน 2 คัน
2. บอร์ดติดประกาศล้อเลื่อน
พร้อมโครง ขนาด 120 x 240 ซม.

พื้นบอร์ด เป็นกามะหยี่ แบบ

มีขาตั้ง มีล้อเลื่อน ล็อคได้
จานวน 2 อัน
3. บอร์ดเสียบอักษรหน้า
เอียงโครงขาทาด้วยสแตนเลส

สานักปลัดฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตัดโค้ง ขนาดกรอบป้ายติด
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวอักษร 60x80 ซม มีความ

สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
พร้อมตัวอักษรสีขาวภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ
จานวน 3 ชุด
5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. โครงรถเข็นใส่ถงั พลาสติก
ขนาด 60 ลิตร สแตนเลส
จานวน 4 คัน

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จานวน 4 รายการ
ดาเนินงาน และประสัมพันธ์ 1. ป้าย LED Full Color

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน Indoor มีขนาดแสดงผล
ทราบ
ไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร x

16,000
(งบ ทต.)

1,800,000
(งบ ทต.)

-

-

สานักปลัด ฯ

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
4 คัน ปฏิบัติงาน

สานักปลัด ฯ

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
1.92 เมตร ชนิดติดตั้ง
ภายในอาคาร
2. โทรทัศน์ (LED TV)
32,000
1 เครื่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
(งบ ทต.)
จานวน 1 เครื่อง
3. จอ LED Full Color
4,000,000
1 เครื่อง
Indoor P5 ติดตั้งพร้อม
(งบ ทต.)
อุปกรณ์ควบคุม และระบบ
ซอฟต์แวร์ทงั้ หมด ณ ห้อง
ประชุมสภา
4. ป้ายประชาสัมพันธ์
5,000,000
1 ป้าย
LED Full Color ติดตัง้ พร้อม (งบ ทต.)
อุปกรณ์ควบคุม และระบบ
ซอฟต์แวร์ทงั้ หมด ติดตั้ง
หน้าสานักงาน ทต.เสาธงหิน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อบริการและอานวยความ จานวน 1 รายการ
ประชาชนผู้สูงอายุและผู้
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สะดวกให้กับประชาชนผู้ 1. รถเข็นชนิดนั่ง
10,000
1 คัน พิการได้รับความสะดวก
สูงอายุและผู้พิการในการ จานวน 1 คัน
(งบ ทต.)
ในการมาติดต่อราชการ
ติดต่อราชการ
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 5 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาดไม่

112,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
7 เครื่อง ปฏิบัติงาน

40,600
(งบ ทต.)

-

-

7 เครื่อง

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 7 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

สานักปลัด ฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
กาหนด จานวน 7 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 26,600
7 ชุด
การ สาหรับเครื่องคอมพิว (งบ ทต.)
เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 7 ชุด
4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (30หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องพิมพ์ Multifunction

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT

15,800
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

17,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
กาหนด จานวน 1 เครื่อง
9 โครงการจ้างทีป่ รึกษา
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ เพือ่ จัดทารายงานผลการ
เพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล และการบริการประชาชน ปฏิบัติงานและการบริการ
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน ประชาชน 1ครั้ง/ปี

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)
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30,000 ร้อยละ 60 สามารถนาข้อมูลมาพัฒนา
(งบ ทต.) ของผลทีไ่ ด้ การบริหารจัดการและการ
จากการวิจัย บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด ฯ

นามาพัฒนา

10 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ

800,000
(งบ ทต.)

800,000
(งบ ทต.)

800,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 100

เพื่อใช้ในการประชุมภายใน ก่อสร้างอาคารอเนกปรสงค์
หน่วยงานและจัดกิจกรรม จานวน 1 แห่ง
ต่าง ๆ ของเทศบาล

-

20,000,000
(งบ ทต.)

-

สานักปลัด ฯ

ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของแต่ละส่วนราชการ
ใช้งานได้ตามปกติ

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลเสาธงหิน

ครุภัณฑ์สานักงานและ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 1.เพืม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
2.มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานเทศบาล

สานักปลัด ฯ
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการอบรมและเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ผู้ประกอบการ
150,000
150,000
150,000 ร้อยละ 80 มี ผู้ประกอบการได้รับความ
กองคลัง
ให้ความรู้ผู้ประกอบการ โรงเรือนและทีด่ ิน,ภาษี จานวน 100 ราย
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ความรูม้ ากขึ้น รู้เกีย่ วกับภาษีฯ และสามารถ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
บารุงท้องที่ และภาษีป้าย
จัดเก็บภาษีได้เพิม่ ขึ้น

13 โครงการบริการน้าดื่ม
สมุนไพรสาหรับผู้มา
ชาระภาษี

เป็นการให้บริการผู้ชาระ ผู้ทมี่ าติดต่อชาระค่า
ค่าภาษี เพือ่ ให้เกิดความ ภาษีจานวน 1 ครั้ง/ปี
พึง่ พอใจในการมาติดต่อ
ชาระค่าภาษี

14 โครงการติดตามและแนะนา เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบกิจการในเขต
กับผู้ทมี่ าขอจดทะเบียน และตรวจสอบผู้ทมี่ า
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
พาณิชย์ในพืน้ ที่
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
และแนะนาหน้าทีข่ องผู้
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
เพือ่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

เพือ่ ให้บริการประชาชน
ความพึงพอใจ ทีม
่ าชาระภาษี
ผูม้ าติดต่อมี

กองคลัง

ร้อยละ 80

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ประชาชนเข้าใจในการ
มีความรู้ ปฏิบตั ิงาน พ.ร.บ. ทะเบียน

ผู้ประกอบการ

ความเข้าใจ พาณิชย์ พ.ศ. 2499 และเป็น

เพิม่ ขึ้น ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ร้อยละ 80 ภาษีโรงเรือน

กองคลัง

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
เป็นหลักฐานข้อมูล
การจัดเก็บภาษี
15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ พัฒนางานด้านบริการ จานวน 2 รายการ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ทต. 1. ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย
เสาธงหิน
ชนิด 5 ตู้ มือหมุน
2. ตู้บานเลื่อนกระจก
จานวน 4 ตู้
- งานการเงิน
- งานธุรการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 4 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
คุณลักษณะ พืน้ ฐาน

100,000
(งบ ทต.)
18,000
(งบ ทต.)

32,000
(งบ ทต.)

114

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
5 ตู้ ปฏิบัติงาน

-

-

4 ตู้

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 เครื่อง ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

กองคลัง

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 2 เครื่อง
- งานการเงิน
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
11,600
2 เครื่อง
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1 KVA (งบ ทต.)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 2 เครื่อง
- งานการเงิน
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 7,600
2 ชุด
การสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (งบ ทต.)
ทีม่ ีลิขสิทธิถ์ ูกต้อง ตาม
กฎหมาย จานวน 2 ชุด
- งานการเงิน
4. เครื่องพิมพ์ชนิด LED
6,600
3 เครื่อง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ขาวดา (18หน้า/นาที)
(งบ ทต.)
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
- งานการเงิน
17 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)
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100,000 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงานและ
(งบ ทต.) สามารถใช้งาน ทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

ร้อยละ 95

18 โครงการอุดหนุนศูนย์รวม เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน อุดหนุนเงินงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ให้กับอาเภอบางใหญ่
จัดจ้างอาเภอบางใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างอาเภอ ในการดาเนินการศูนย์รวม
บางใหญ่
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

40,000
(งบ ทต.)

40,000
(งบ ทต.)

40,000
(งบ ทต.)

สนับสนุน เกิดประสิทธิภาพในการ
งบประมาณ ปฏิบัติงานด้านข่าวสาร
ในการ การจัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินงาน

กองคลัง

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการปรับปรุงแผนที่ เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ปรับปรุงแผนทีภ่ าษีให้
200,000
200,000
200,000 ข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ภาษีและทะเบียน
ภาษี ให้สามารถนาไปใช้ เป็นปัจจุบัน และสามารถ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ในการจัดเก็บ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทรัพย์สิน
เป็นฐานข้อมูลในการ
นามาใช้ประโยชน์ได้
ภาษี ร้อยละ 80
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จานวน 1 ครั้ง/ปี
ตาบลเสาธงหิน
20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ พัฒนางานด้านบริการ จานวน 1 รายการ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ทต. 1. ตู้บานเลื่อนกระจก
เสาธงหิน
จานวน 5 ตู้

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 3 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง

22,500
(งบ ทต.)

87,000
(งบ ทต.)

-

-
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รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

กองช่าง

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
5 ตู้ ปฏิบัติงาน

กองช่าง

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 เครื่อง ปฏิบัติงาน

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
17,400
3 เครื่อง
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
(งบ ทต.)
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 11,400
3 ชุด
การ สาหรับเครื่องคอมพิว (งบ ทต.)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 3 ชุด
22 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ

60,000
(งบ ทต.)

60,000
(งบ ทต.)

60,000 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงานและ
(งบ ทต.) สามารถใช้งาน ทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้ตามปกติ
ร้อยละ 95

กองช่าง
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองช่าง
23 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต
ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) อาคารสิ่งก่อ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สร้าง
ทีเ่ ป็นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 - 8
สร้างใช้งาน ได้รับการบารุงรักษาและ
ได้ตามปกติ ปรับปรุงให้มีสภาพทีพ
่ ร้อม
ใช้งาน

24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

จานวน 1 รายการ
1. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ให้ใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 2 รายการ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 1. รถจักรยานยนต์
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุกดีเซลขนาด
1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

22,000
(งบ ทต.)

-

-

-

44,000
(งบ ทต.)

-

-

787,000
(งบ ทต.)

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
1 คัน ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
1 คัน

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้
แค็บ จานวน 1 คัน
26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 6 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 6 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 6 เครื่อง
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96,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
6 เครื่อง ปฏิบัติงาน

34,800
(งบ ทต.)

-

-

6 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 26,600
7 ชุด
การ สาหรับเครื่องไมโคร
(งบ ทต.)
คอมพิวเตอร์คุณลักษณะ
พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 7 ชุด
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 15,800
2 เครื่อง
ชนิด LED ขาวดา (30หน้า/ (งบ ทต.)
นาที) คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
ICT กาหนด จานวน 2 เครื่อง

5. เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง

34,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ICT กาหนด จานวน 2 เครื่อง
6. เครื่องคอมพิวเตอร์
16,000
1 เครื่อง
โน๊ตบุก๊ จานวน 1 เครื่อง
(งบ ทต.)
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
ICT กาหนด
27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จานวน 2 รายการ
ดาเนินงาน และประสัมพันธ์ 1. โทรทัศน์ (LED TV)

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
ทราบ
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเล่น DVD พร้อม
ลาโพง จานวน 1 เครื่อง
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35,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

3,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

2,900,000
(งบ ทต.)

2,900,000
(งบ ทต.)

28 โครงการบารุงรักษาและ เพือ่ ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ที่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน 2,900,000
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และครุภณั ฑ์ของส่วนราชการ (งบ ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข ฯ

ครุภัณฑ์สานักงานและ กองสาธารณสุข ฯ
ภาพเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินของส่วนราชการ
มีประสิทธิ-

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ร้อยละ 90 สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
29 โครงการจัดตั้งศูนย์
บริการสาธารณสุข 2
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

-เพือ่ ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
รายการดังนี้
1. เครื่องตีป้ายฉลาก
สติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง พร้อม
สติ๊กเกอร์ 10 ม้วน
2. เครื่องช่วยหายใจชนิด
บีบมือ 1 เครื่อง
3. เครื่องชั่งน้าหนักด้วย
ระบบไฟฟ้าดิจิตอลพร้อม
ทีว่ ัดส่วนสูง 1 เครื่อง
4. เครื่องชั่งน้าหนักเด็ก
แบบนอนระบบดิจิตอล

-

-
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000,000 ประชาชน 1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และดูแล สาธารณสุขให้กบั ประชาชน
สุขภาพที่ ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ใกล้บา้ น และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
1 เครื่อง
5. เครื่องซีลพลาสติก 1
เครื่อง
6. เครื่องดูดเสมหะชนิด
เคลื่อนย้ายพร้อมรถเข็น
1 เครื่อง
7. เครื่องตรวจหู คอ จมูก
1 เครื่อง
8. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบ
ไฟฟ้า 1 เครื่อง
9. เครื่องพ่นยา 1 เครื่อง
10. เครื่องวัดความดันแบบ
ดิจิตอล 2 เครื่อง
11. เครื่องวัดความดัน
แบบปรอท 1 เครื่อง
12. เตียงตรวจโรคพร้อม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
บันไดข้างเตียง 2 ชุด
13. ถังล้างแผลสแตนเลส
1 ชุด
14. รถเข็นชนิดปรับนั่ง/
นอนได้ 1 คัน
15. รถเข็นทาแผลพร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด
16. เสาน้าเกลือสแตนเลส
2 อัน
17. หูฟงั สาหรับผู้ใหญ่ 2 ชุด

18. โคมไฟผ่าตัดเล็ก 1 อัน
19. เตียงตรวจภายในพร้อม
ทีต่ รวจภายใน 20 ตัว
20. เครื่องพิมพ์ฉลาก
1 เครื่องพร้อมฉลากยา
21. รถเข็นทาแผลสแตนเลส
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
2 ชั้น 1 คัน
22. เครื่องปัง่ เหวีย่ งหา
ปริมาตรเม็ดเลือดแดง
1 เครื่อง
23. เก้าอี้กลมปรับระดับได้
1 ตัว
-ห้องตรวจภายใน
24. โต๊ะคร่อมเตียง 1 ตัว
25. เครื่องฟังเสียงหัวใจ
ทารกในครรภ์ 1 เครื่อง
26. ชุดเครื่องมือทาแผล
จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-ถาดล้างแผลสแตนเลส
1 หลุม ขนาด 25x15.5x 2ซม.

จานวน 10 อัน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
-คีมคีบแบบมีเขี้ยว 10 อัน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-คีมคีบแบบไม่มเี ขี้ยว 10 อัน

-กรรไกรตัดไหม 3 ตัว
-คีมคีบปากจระเข้ 1 ตัว
-ห้องทันตกรรม
30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

-เพือ่ ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

จานวน 2 รายการ
1. เสารับวิทยุพร้อม
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM จานวน 1 เครื่อง
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

-

-

200,000
(งบ ทต.)

-

-

100,000
(งบ ทต.)

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
1 เครื่อง ภาพการบริการด้านการ
สาธารณสุขให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
1 ชุด และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2. เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3. ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ให้ใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 1 รายการ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน 1. รถบรรทุกดีเซลขนาด
1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้
แค็บ จานวน 1 คัน

32 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ

787,000
(งบ ทต.)

-

-

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
1 คัน ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ ครุภัณฑ์สานักงานและ
80 ครุภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สินสามารถใช้งาน
สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ
ได้ตามปกติ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์ จานวน 1 รายการ
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
กลางในการฝึกอาชีพ ส่งเสริม 1. เครื่องปรับอากาศชนิด
88,000
สานักงาน
2 เครื่อง ในการปฏิบัติงาน
ความรู้ ความสามารถและ ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
(งบ ทต.)
ทักษะในการประกอบอาชีพ ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงานในการจัด 1. ตู้ลาโพงเอนกประสงค์
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ พร้อมขาตั้งพืน้
หรือจัดประชุมนอกสถานที่ - ตู้ลาโพงเอนกประสงค์
แบบพกพา มีล้อลาก
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
- สามารถชาร์ตแบตในตัว
เปิดใช้งานต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

12,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ชุด การปฏิบัติงาน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- แหล่งจ่ายไฟ AC 220
(ต่อ)
โวลต์ DC 12 โวลต์
- ลาโพงเสียงทุม้ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
และลาโพงเสียงแหลม
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีไมค์ไร้สายไม่น้อยกว่า
2 ตัว
- มี wireless พร้อมไมค์
หนีบเสื้อ และไมค์ครอบหัว
- มี EQ สาหรับใช้ปรับ
แต่งเสียงได้
- มีช่องสาหรับเสียบ USB
และ SD Card
- มีขาตั้งชนิดตั้งพืน้
- มีประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ บริการน้าดื่มให้แก่ผู้ จานวน 1 รายการ
8,500
1 เครื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
งานบ้านงานครัว
มาติดต่อราชการ เช่น
1. ตู้น้าร้อน/น้าเย็น ชนิด
(งบ ทต.)
การปฏิบัติงาน
ผู้สูงอายุ คนพิการ
ถังคว่า
และประชาชนทัว่ ไป
- มีหวั ก๊อก 2 หัว แยกเป็น
หัวก๊อกน้าร้อน 1 หัว และ
หัวก๊อกน้าเย็น 1 หัว
- อุณหภูมิในการทาน้าร้อน
ที่ 80-95 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิในการทาน้าเย็น
ที่ 5-15 องศาเซลเซียส
- ด้านล่างของตู้สามารถ
เปิด-ปิด เพือ่ วางแก้วและ
สิ่งของต่างๆ ภายในตู้ได้
- วัสดุผลิตจากโครงสร้างตู้
ภายนอกทาจากพลาสติก
อย่างดี
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
- แหล่งจ่ายไฟ AC 220 โวลต์
- พร้อมถังบรรจุน้าแบบใส
จานวน 1 ถัง
36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จานวน 3 รายการ

ปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

32,000
(งบ ทต.)

-

-

7,600
(งบ ทต.)

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 เครื่อง ปฏิบัติงาน

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
2. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
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2 ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการสังคม

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
กาหนด จานวน 2 ชุด
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 11,600
2 เครื่อง
1 KVA คุณลักษณะพืน้ ฐาน (งบ ทต.)
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ICT กาหนด จานวน 2 เครื่อง

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED สี (18 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 1 เครื่อง
37 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ

12,000
(งบ ทต.)

-

-

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

1 เครื่อง

มีประสิทธิ- ครุภณ
ั ฑ์สานักงานและทรัพย์สิน
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองสวัสดิการฯ
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ พนักงานเทศบาล ผูบ้ ริหาร 50,000
50,000
50,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบตั ิ กองวิชาการฯ
ให้กับบุคลากรเทศบาล ความเข้าใจในการปฏิบัติ จานวน 150 คน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) มีความรู้ ราชการตามอานาจหน้าที่บรรลุ
ราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
และรัดกุมมากยิ่งขึ้น
กฎหมายเพิม่ ขึ้น กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์

ร้อยละ 75 สูงสุดต่อราชการและประชาชน

39 โครงการประชาสัมพันธ์ เพือ่ จัดทาเอกสารวารสาร เพือ่ จัดทาเอกสารในการ
การดาเนินงานของเทศบาล ในการเผยแพร่ข่าวสารของ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตาบลเสาธงหิน
เทศบาล
จานวน 2 ครั้ง/ปี

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
(งบ ทต.) ได้รับทราบ ข่าวสารของทางเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร อย่างทัว่ ถึง

กองวิชาการฯ

จากหน่วย
งานของรัฐ

40 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ พัฒนางานด้านบริการ จานวน 2 รายการ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ ทต. 1. ตู้บานเลื่อนกระจก
เสาธงหิน
จานวน 11 ตู้
- งานวิเคราะห์ 3 ตู้

49,500
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
11 ตู้ ปฏิบัติงาน

กองวิชาการฯ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
- งานธุรการ 3 ตู้
- งานนิติการ 3 ตู้
- งานประชาสัมพันธ์ 2 ตู้
2. ตู้เหล็ก 2 บาน
10,000
2 ตู้
จานวน 2 ตู้
(งบ ทต.)
41 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จานวน 1 รายการ
ข้อมูลของเทศบาลตาบล 1. ชุดกระจายเสียงทางไกล
เสาธงหินให้กับประชาชน อัตโนมัติแบบไร้สายระบบ
รับทราบ
ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด

42 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม จานวน 2 รายการ
ของเทศบาล
1. ป้ายประชาสัมพันธ์
5,000,000
LED Full Color P16
(งบ ทต.)
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม

593,750
(งบ ทต.)

-

-
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถรับทราบ กองวิชาการฯ
5 ชุด ข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาลได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ กองวิชาการฯ

-

-

1 ป้าย ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
และทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิม่ มากขึ้น

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้มคี วามทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
และระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมด
บริเวณทางเข้าบางใหญ่
ซิตี้โครงการ 2
2. บอร์ดปิดประกาศ
40,000
1 บอร์ด
นอกสถานที่หลังคาอลูมิเนียม
(งบ ทต.)
โครงสร้างเป็นเหล็ก
จานวน 1 บอร์ด
43 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

มีประสิทธิ- ครุภณ
ั ฑ์สานักงานและทรัพย์สิน
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สานักปลัด ฯ
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ให้บริการประชาชน ติดตั้งระบบงานทะเบียน 1,600,000
1 ระบบ เกิดประสิทธิภาพในการ
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏร์ ราษฎร์ จานวน 1 ระบบ
(งบ ทต.)
บริหารจัดการและการ
ระบบงานทะเบียนราษฎร์ ของเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
บริการประชาชน
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

1.เพื่อให้จดั เก็บค่าธรรมเนียม 1.ดาเนินการเช่า sever

ตาม พรบ.การสาธารณสุข สาหรับจัดเก็บฐานข้อมูลใบ
พ.ศ.2535 มีประสิทธิภาพ อนุญาตหรือหนังสือรับรอง
มากขึ้น เพื่อความเรียบร้อย การแจ้งตาม พรบ.การ
2.เพือ่ เป็นการอานวยความ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
สะดวกแก่ประชาชนในการ 2.บารุง ดูแลรักษาและ
ขอยื่นเพือ่ รับใบอนุญาต สารองข้อมูลในฐานข้อมูล

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

1.มีระบบการจัดเก็บค่า กองสาธารณสุข ฯ
การเก็บค่า- ธรรมเนียมตาม พรบ.การ
ธรรมเนียม สาธารณสุข พ.ศ.2535
เพิ่มขึ้น 2.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 60 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อขอ
ประสิทธิภาพ

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ใบอนุญาตดังกล่าว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชาระค่าธรรมเนียมหรือขอ
ข้อมูลการอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาต
และการชาระค่าธรรมเนียม
รายปี
3 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน ของเทศบาลให้เป็นช่องทาง จานวน 1 เว็บไซต์
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว กองวิชาการฯ
สือ่ สารกับหน่วยงาน สารของทางเทศบาล
อื่นๆได้สะดวก อย่างทัว่ ถึง
สามารถติดต่อ

รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ “เตรียม
- เพือ่ สอดแทรกความรู้ จัดทาแผ่นพับเผยแพร่
35,000
35,000
35,000 ประชาชน - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ กองสวัสดิการฯ
ความพร้อมสู่ประชาคม เกียวกับการเข้าสู่ประชาคม ความรู้จานวน 10,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ในเขตพื้นที่ ความเข้าใจในการเข้าสู่
เศรษฐกิจอาเซียน”
อาเซียนของประเทศไทย ฉบับ
มีความรู้ ประชาคมอาเซียน
ในการอบรมกลุ่มประชาชน
เพิ่มขึ้น
- สามารถปรับตัวและ
ต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี
ร้อยละ 80 เตรียมความพร้อมทาง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มอสม.
ด้านต่างๆ
กลุ่มผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม 140
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพือ่ ให้บุคลากรเทศบาลมี
จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 5,000
5,000
5,000 ร้อยละ 90 บุคลากรมีความรักความผูกพัน สานักปลัด ฯ
เทศบาล
ความรักความผูกพัน สามัคคี การจัดนิทรรศการ การ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม สามัคคี รู้ถึงความสาคัญของ
ก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติ สร้างจิตสานึกในการดูแล
กิจกรรมมี การก่อกาเนิดของเทศบาล
หน้าทีร่ าชการมากขึ้น
รักษาความสะอาด
ทัศนคติที่ดี
2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
ทาบุญขึ้นปีใหม่
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งานของไทย

จัดงานประเพณีด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
3,000 คน วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
ร้อยละ 90 คงอยู่สืบไป
ได้ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงาน
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6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
จัดงานประเพณีด้านศาสนา 100,000
100,000
100,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
วันสงกรานต์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
และวัฒนธรรม
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
งานของไทย
3,000 คน วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
ร้อยละ 90 คงอยู่สืบไป

ได้ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงาน

ของไทย
4 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
วันลอยกระทง
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งานของไทย

จัดงานประเพณีด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

300,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
3,000 คน วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
ร้อยละ 90 คงอยู่สืบไป
ได้ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงาน
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6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 90 เยาวชน / ประชาชนได้รับ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เยาวชนรุ่นหลังให้คงอยู่
ในเทศบาลตาบลเสาธงหิน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของเด็ก เยาวชน การถ่ายทอดภูมิปัญญา
สืบไปและสร้างความภูมิใจ จานวน 1 ครั้ง
ประชาชน ทักษะและความรู้
ในท้องถิ่นของตน
สร้างความ
ภูมิใจในท้องถิ่น

ของตนเอง

6 โครงการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชุมชน

1.เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้แก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง
และมีจิตสาธารณะ

เด็ก และเยาวชนในเขต
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

1.เด็ก เยาวชน นักเรียน
ของผู้เข้าร่วม นักศึกษาและประชาชน
โครงการเห็น ทัว่ ไป ได้รับความรู้ และ
คุณค่าของ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญา ให้คงอยู่สืบไป
ท้องถิ่น 2.ประชาชนได้รับข้อมูล
สานึกรัก ของปราชญ์ชุมชนในเขต
บ้านเกิด พืน
้ ที่ ทต.เสาธงหิน
ร้อยละ 99

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มคี วามสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ ส่งเสริม
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2560
2561
2562
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันสาคัญ เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ประชาชนตาบลเสาธงหิน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 95 ประชาชนได้แสดงออกถึง สานักปลัด ฯ

ของชาติ

ภักดี สานึกในพระมหากรุณา- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม

ธิคุณ และความสามัคคีของ ต่าง ๆ สมาชิกสภาฯ คณะ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ผู้บริหารพนักงานเทศบาล
ตาบลเสาธงหินลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้าง
จานวน 1,000 คน ร่วม
กิจกรรมวันสาคัญ เช่น
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชิน,ี วัน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ประชาชนผู้นา ความจงรักภักดี
ชุมชน ผู้บริหาร

ในพระมหากรุณาธิคุณ และ

สมาชิกสภา ความสามัคคี
พนักงานเทศบาล

ได้แสดงออก
ถึงความจงรัก

และภักดีต่อ
สถาบันพระมหา

กษัตริยไ์ ทย

ความสานึก

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สาคัญต่าง ๆ

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพือ่ เป็นการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรของเทศบาลตาบล
คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้ เสาธงหิน จานวน 200 คน
กับบุคลากรของเทศบาล 1 ครั้ง / 1 ปี
ในการนามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
ไปปฎิบัติ

50,000
(งบ ทต.)

3 โครงการวันเข้าพรรษา

100,000
(งบ ทต.)

เพือ่ ทานุบารุงพระพุทธ
ศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เด็ก เยาวชน และ ประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ได้มีส่วนร่วมในโครงการวัน
เข้าพรรษา

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 สามารถนาประสบการณ์
ของบุคลากร

สานักปลัด ฯ

มาปรับปรุงการทางาน

มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ในการปฏิบัติ

งาน
100,000
(งบ ทต.)

100,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการประกอบ
2,000 คน พิธีทางพุทธศาสนามากขึ้น
ร้อยละ 95
สืบสานกิจกรรม

ทางศาสนาให้

คงอยู่สืบไป

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการลานบุญลานปัญญา เพือ่ อนุรักษ์และเชิดชู
เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล
(เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม) พระพุทธศาสนา ให้เยาวชน ตาบลเสาธงหิน
ได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ ประมาณ 100 คน
หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา

5 โครงการธรรมะน่ารู้
เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรู้
สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) หลักธรรมคาสอนของ

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล

ตาบลเสาธงหิน
พุทธศาสนาและนาไปใช้ในชีวิต ประมาณ 300 คน
ประจาวันได้อย่างปกติสุข
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งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ผู้ร่วมโครงการ เทศบาลเข้าร่วมศึกษา
สามารถนา หลักธรรมและนาไปใช้ใน
หลักธรรมไป ชีวิตประจาวันได้
ใช้ในชีวิต
ประจาวัน
100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต
(งบ ทต.) ผู้ร่วมโครงการ เทศบาลเข้าร่วมศึกษา
สามารถนา หลักธรรมและนาไปใช้ใน
หลักธรรมไป ชีวิตประจาวันได้
ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพือ่ การอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
1.8 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และ
ทางระบายน้้า

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

แบบ ผ. 03

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

22
2
11

58,570,000
300,000
34,543,400

18
2
11

19,380,000
300,000
37,083,400

18
2
11

21,380,000
300,000
39,455,400

58
6
33

99,330,000
900,000
111,082,200

3
17

460,000
39,490,000

3
13

460,000
1,410,000

3
14

460,000
1,510,000

9
44

1,380,000
42,410,000

2

40,000

2

40,000

2

40,000

6

120,000

6

3,450,000

6

3,450,000

6

3,450,000

18

10,350,000

17

32,786,920

4

4,600,000

6

16,350,000

27

53,736,920
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1.9 แนวทางการพัฒนา ผังเมืองรวม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.10 แนวทางการพัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า
1.11 แนวทางการพัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
1.12 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
น้้าเสียและมลพิษต่าง ๆ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
2.4 แนวทางการพัฒนา ท้านุบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
รวม 3 ปี
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1
10,000
1
10,000
1
10,000
3
30,000
1
500,000
1
500,000
1
100,000
1
100,000
1
100,000
3
300,000
83

170,250,320

61

66,833,400

64

83,055,400

208

320,139,120

12

13,283,000

10

26,000,000

9

6,000,000

31

45,283,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4

550,000

4

550,000

4

550,000

12

1,650,000

16

13,833,000

14

26,550,000

13

6,550,000

43

46,933,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
3.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
3.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย
และยั่งยืน
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน รักษาความสงบเรียบ
ร้อยในชีวติ และทรัพย์สิน
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

1
2
1
1
1
-

50,000
30,000
20,000
-

ปี พ.ศ. 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

-

-

1
2
1
1
1
-

6

130,000

1
2
4

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

3
6
3
3
3
-

6

130,000

6

130,000

18

390,000

100,000
5,005,000

1
1

100,000
5,000

1
1

100,000
5,000

3
4

300,000
5,015,000

1,250,000

4

350,000

4

350,000

12

1,950,000

10,000
20,000

50,000
30,000
20,000

รวม 3 ปี

1
2
1
1
1
-

10,000
20,000

50,000
30,000
20,000

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

10,000
20,000

150,000
90,000
60,000
30,000
60,000
-

149

ยุทธศาสตร์
4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนหมู่บา้ น/ชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา ระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยี่เหมาะสม
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
รวม 3 ปี
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
15
2,035,000 19
2,275,000 18
2,205,000 52
6,515,000
5

30,500,000

5

35,000,000

5

10,500,000

15

76,000,000

27

38,890,000

30

37,730,000

29

13,160,000

86

89,780,000

2

140,000

2

140,000

2

140,000

6

420,000

39

41,413,250

20

28,741,000

19

13,170,000

78

83,324,250

3
1

1,665,000
35,000

2
1

65,000
35,000

2
1

65,000
35,000

7
3

1,795,000
105,000

45

43,253,250

25

28,981,000

24

13,410,000

94

85,644,250
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ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน รักษาศิลปะ โบราณสถาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิมัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนาและวันส้าตัญต่าง ๆ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6

รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

6

565,000

6

565,000

6

565,000

18

1,695,000

5

1,600,000

5

1,600,000

5

1,600,000

15

4,800,000

11

2,165,000

11

2,165,000

11

2,165,000

33

6,495,000

188

268,521,570

147

162,389,400

147

118,470,400

482

549,381,370
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
.................................
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมิน ผลความสอดคล้อง
และความส าเร็ จ ของแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา และแผนพัฒ นาสามปีข ององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และ
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ซึ่ ง สามารถน าไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
1. ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
2. ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผน (Monitoring)
3. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการทา กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดจากกิจกรรม
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
2. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
3. การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายก่อนที่
จะมีการดาเนินโครงการทาให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน
2. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนกับ การ
ปฏิบัติจะสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกันได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นกันใหม่
3. เมื่อประเมินผลหลั งจากทาโครงการยังได้ทราบความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้นามาปรับปรุงแก้ไข
4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง
5. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการที่มาจาก
หน่ วยงานหลายฝ่ายจะทาให้ การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภ าพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลเสาธงหิน ที่ 475/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน ประกอบด้วย
1. นางสาววาสนา เล้าสุบินประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
2. นางบุญมาก โนรี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นางประยูร ทองหยิบ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายพล ศรีไกร
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
5. นางช่อทิพย์ พูลสวัสดิ์
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. นายทิวา มณีนวล
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
7. นางพิสมัย รัตนมณี
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
8. นายจาเริญ ชื่นศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายชุมพล หนูเปีย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
11. นางกัลยา คนขา
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหินมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารเสนอต่ อสภาท้อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามเป็นการติดตามเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
สามปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุโครงการไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลได้กาหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผล โดยแบ่ งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม ของปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีปัจจุบัน) รอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีปัจจุบัน ถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน) มีขั้นตอนดังนี้
1. การรายงานการติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและ
แผนงาน แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด และจัดส่ง ให้กับ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อนามาสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบดาเนินการ และนาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
2. การประเมินผล เป็นการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของโครงการในระหว่างที่กาลั ง
ดาเนินการ หรือภายหลังที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้พิจารณา
โครงการส าหรั บ การประเมิน ผล เพื่อจัดทารายงานเสนอผู้ บริห ารพิจารณา กรณีที่คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลพบปัญหา หรืออุปสรรคในการดาเนินงาน จะได้พิจารณานาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ
ปรั บ ปรุ ง โครงการต่ า งๆ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ ทราบ เพื่ อ ให้ ก ารด า เนิ น การโครงการส าเร็ จ ลุ ล่ ว งเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

......................................................

154

ภาคผนวก
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชีว้ ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100
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1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินงาน ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการ
สาธารณะ
2. การประเมินผลการนา การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ในเชิงปริมาณ
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่
ได้กาหนดไว้
3. การประเมินผลการนา การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ คือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ
ในเชิงคุณภาพ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10
๙

10

9

10

9
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4. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
10
8
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ
จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(intergration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
5
5
โครงการ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
5
5
สอดคล้องกับโครงการ
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จานวนวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1) มีความ
5
5
มีความเหมาะสมกับ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงาน
โครงการ
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของ สภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
5
3
โครงการ) มีความชัดเจน
เป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
นาไปสู่การตั้งงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
ได้ถูกต้อง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกับระยะเวลา
(3 ปี)
5.6 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการ
3
2
ต่อเนื่องสามปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ
4
3
5 ประการ ในการจัดทาโครงการ ได้แก่
1) ความประหยัด (Economy)
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity) และ
5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.7 มีการประมาณการ
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องสอดคล้องกับ
5
5
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
งบประมาณ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังตาม
3
3
3 ปี ย้อนหลังตามความ
หลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี
เป็นจริง
1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่
กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มีระยะเวลาและครอบคลุม
5
3
โครงการครอบคลุม
ทั้ง 3 ปี ทุกโครงการ
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
5
3
(KPI) และสอดคล้อง
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
กับวัตถุประสงค์และผล
บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ที่คาดว่าจะได้รับ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่
4
4
ถูกต้องถูกต้องตามหลักของ คาดว่าจะได้รับ กาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่า
การจัดทาโครงการ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็น
ร้อยละ จานวน เป็นต้น
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบรับ
5
5
สอดคล้องกับโครงการ
ว่าดาเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของ
โครงการที่ตั้งไว้
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
5
5
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04
3
3
หลักสอดคล้องกับ แบบ
และแบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์
ยท.03 และแบบ ยท.04 แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมคะแนน
100
89

