คานา
ด้วยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การ
กากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดว่า “ แผนพัฒนา ”
หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ไว้ดังนี้
“ แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้เล็งเห็นความจาเป็นและความสาคัญเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
จึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทา
ประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตาบลเสาธงหินหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็น กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม และงบประมาณจากเงิ นสะสม และตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ตุลาคม 2559
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ประวัติเทศบาลตาบลเสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน เดิมเป็นสภาตาบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาธงหิน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2538 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบลเสาธงหิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยตราสัญลักษณ์
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน มีธงชาติและกาไลทองลายกนก ล้อมด้วยดอกไม้ 8 ดอก เป็นองค์ประกอบ
ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตาบลเสาธงหิน
1. ธงชาติ มาจากชื่อตาบลเสาธงหิน หมายถึง มีความมั่นคง กลมเกลียว สามัคคี
2. กาไลทองลายกนก ล้อมด้วยดอกบัว 8 ดอก หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน
อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและทามาหากินเจริญรุ่งเรือง
3. รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลตาบล
ลักษณะที่ตั้งอาณาเขตเนื้อที่
เทศบาลต าบลเสาธงหิ น ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 99/99 หมู่ ที่ 5 ต าบลเสาธงหิ น อ าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี ห่างจากที่ทาการปกครองอาเภอบางใหญ่ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร
พื้นที่
เทศบาลตาบลเสาธงหินมีพื้นที่ 10.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,562.50 ไร่
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อาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตตาบลบางรักพัฒนา , ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อเขตตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลเสาธงหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันพื้นที่ซึ่งเคยเป็นไร่ นา สวน มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพ
มาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้ว ย
ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย
สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่าเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอุณหภูมิ
เฉลี่ยต่าสุด 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดิน เป็นดินที่ราบลุ่มซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทาเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวและทาสวน ปัญหาที่สาคัญคือการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อัตราสูง รวมทั้งมีการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย จึงทาให้สูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรกรรมโดยมีการนาพื้นที่
ดังกล่าวทาบ้านจัดสรร อาคารชุด และโรงงานต่าง ๆ เพราะได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคูคลองธรรมชาติไหลผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนใช้น้าในการทา
เกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมีการปล่อยน้าเสียลงแม่น้าลาคลอง ทาให้น้า
เกิดการเน่าเสียบ้าง
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
เทศบาลตาบลเสาธงหินมีพื้นที่ 6,562.50 ไร่ พบว่าไม่มีพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ดังนั้นจึงเป็นผลทาให้พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม หรือพื้นที่สีเขียวที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเมืองมีจานวนน้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากพื้นที่มีจานวนจากัดและ
ส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทาการเกษตรและสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นเทศบาลตาบลขนาดใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านคลองอ้อม
บ้านคลองบางใหญ่
บ้านคลองเสาธงหิน
บ้านคลองบางกระบือ
บ้านคลองขื่อลัด
บ้านคลองพุทรา
บ้านคลองบางเดื่อ
บ้านลาดตะเข้
รวมทั้งสิ้น

ไร่
187
250
625
625
1,812
1,125
375
1,562
6,562

พื้นที่
ตร.ว.
งาน
ตร.ก.ม.
2
0.30
0.40
1.00
1.00
2
2.90
1.80
0.60
2
2.50
2
- 10.50

จานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,6,7,8
จ านวนหมู่ บ้ า นในเขตเทศบาลต าบล บางส่ ว นอยู่ ใ นเขตต าบลบางม่ ว ง 3 หมู่ บ้ า น
ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลเสาธงหิน มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลเสาธงหินและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
เสาธงหิน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบล
เสาธงหิน จานวน 28,186 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
เทศบาลตาบลเสาธงหินมีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รวมทั้งสิ้น 36,500 คน แยกเป็นชาย 16,722 คน หญิง 19,778 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 3,476.19 คนต่อตาราง
กิโลเมตร
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ตารางแสดงจานวนประชากร
จานวนประชากร (คน)
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1
บ้านคลองอ้อม
559
716
1,275
687
2
บ้านคลองบางใหญ่
228
224
452
368
3
บ้านคลองเสาธงหิน
559
652
1,251
512
4
บ้านคลองบางกระบือ
649
688
1,337
750
5
บ้านคลองขื่อลัด
4,706
5,897
10,603
6,533
6
บ้านคลองพุทรา
4,883
5,677
10,560
8,164
7
บ้านคลองบางเดื่อ
1,563
1,773
3,336
1,839
8
บ้านลาดตะเข้
3,535
4,151
7,686
3,924
รวมทั้งสิ้น
16,722 19,778 36,500
22,778
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร (เฉพาะสัญชาติไทย)
แยกตามช่วงอายุ
ชาย
หญิง
หมายเหตุ
จานวนประชากรเยาวชน
3,819
3,730 อายุต่ากว่า 18 ปี
จานวนประชากร
11,081
13,486 อายุ 18-60 ปี
จานวนประชากรผู้สูงอายุ
1,765
2,517 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม
16,665
19,733 รวม 36,398 คน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1) โรงเรียนของรัฐ 2 แห่ง
- โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ หมู่ที่ 5
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ หมู่ที่ 6
2) โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง
- โรงเรียนโชตะนัน หมู่ที่ 6
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2

5
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสาธงหิน
- สถานพยาบาลเอกชน ขนาด 400 เตียง
(โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์)
- สถานพยาบาล (คลินิก)
- สถานพยาบาลสัตว์
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
- ร้านขายยาปัจจุบัน

1 แห่ง
1 แห่ง
11 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
22 แห่ง

4.3 อาชญากรรม
ข้อมูลอาชญากรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ปี 2559
ประเภทความผิด
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

เกิด
2
7
54

จับ
2
4
40

ร้อยละ
100.00
57.14
74.07

ที่มา : สถานีตารวจภูธรบางใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
4.4 ยาเสพติด
ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ปี 2559
ประเภทความผิด
1. คดียาเสพติด

เกิด
127

จับ
127

ร้อยละ
100.00

ที่มา : สถานีตารวจภูธรบางใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลเสาธงหิ น ได้ส่ งเสริมกิจกรรมสั งคมสงเคราะห์ ให้กับประชาชนในกลุ่ มต่าง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาลดังนี้
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จานวน 3,508 ราย
- ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
จานวน 377 ราย
- ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จานวน 29 ราย
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยใน
โอกาสต่าง ๆ
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ถนนภายในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินมีจานวน 24 สาย แยกเป็นถนนสายหลัก 9 สาย ถนน
สายรอง 15 สาย ความยาวรวมทั้งสิ้น 30,697.00 เมตร แบ่งเป็น
- ถนนคอนกรีต 19 สาย ความยาว 23,947.00 เมตร
- ถนนลาดยาง 5 สาย ความยาว 6,750.00 เมตร
5.2 การไฟฟ้า
- หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน คือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
และการไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการครบทุกหมู่บ้าน
5.3 การประปา
- หน่วยงานที่ให้บริการน้าประปาในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน คือ การประปานครหลวง สาขาบาง
บัวทองและการประปานครหลวง สาขามหาสวัสดิ์ มีประปาเข้าถึงให้บริการครบทุกหมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
- องค์การโทรศัพท์ ได้ ขยายบริการโทรศัพท์ ประเภทตู้โ ทรศัพท์ส าธารณะทั่ว ทุกหมู่บ้าน แต่
ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- อยู่ในเขตบริการไปรษณีย์ สาขาบางใหญ่

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลเสาธงหิน มีเกษตรกรทั้งสิ้น 325 ครัวเรือน ซึ่งมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญ มีจานวน
704 ไร่ รองลงมาคือไม้ผล-ไม้ยืนต้น 445 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 47 ไร่ และพืชผัก 21 ไร่ (ที่มา : สานักงาน
เกษตรอาเภอบางใหญ่)
6.2 การประมง
ตาบลเสาธงหินไม่มีการประมง มีแต่การเลี้ยงปลาในครัวเรือน
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลเสาธงหินไม่มีการปศุสัตว์ มีแต่การเลี้ยงไก่ – เลี้ยงเป็ดในครัวเรือน
6.4 การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
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6.5 อุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (เงินลงทุน 10 – 100 ล้านบาท)
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท)

จานวน 16 แห่ง
จานวน 17 แห่ง

6.6 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
- ธนาคารพาณิชย์
จานวน 19 แห่ง
- ธนาคารอื่นๆ นอกจากธนาคารพาณิชย์
จานวน 3 แห่ง
(ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
- สถาบันการเงินอื่นๆ
จานวน 4 แห่ง
- สถานธนานุบาล (เอกชน)
จานวน 2 แห่ง
- โรงแรม
จานวน 1 แห่ง
- โรงภาพยนตร์
จานวน 1 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้า
จานวน 3 แห่ง
- หมู่บ้านจัดสรร
จานวน 44 แห่ง
- สถานีจาหน่ายเชื้อเพลิง
จานวน 8 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 33 แห่ง
- ตลาดเอกชน
จานวน 4 แห่ง

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หมู่บ้าน
บ้านคลองอ้อม
บ้านคลองบางใหญ่
บ้านคลองเสาธงหิน
บ้านคลองบางกระบือ
บ้านคลองขื่อลัด
บ้านคลองพุทรา
บ้านคลองบางเดื่อ
บ้านลาดตะเข้
รวม

ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน)
559
716
228
224
559
652
649
688
4,706
5,897
4,883
5,677
1,563
1,773
3,535
4,151
16,722
19,778

รวม (คน)
1,275
452
1,251
1,337
10,603
10,560
3,336
7,686
36,500

หลังคาเรือน
687
368
512
750
6,533
8,164
1,839
3,924
22,778
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
เกษตรกรทั้งสิ้น 325 ครัวเรือน ปลูกข้าวจานวน 704 ไร่ (หมู่ 3,5,7,8) ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 445 ไร่
(หมู่ 2,5,8) ไม้ดอกไม้ประดับ 47 ไร่ (หมู่ 1,2,3,5,8) และพืชผัก 21 ไร่ (หมู่ 2,5,7,8)
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แหล่งน้าทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่น้าจากคลองซึ่งไหลผ่านทั้ง 8 หมู่บ้าน จานวน 13 คลอง
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้จากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง และการประปา
นครหลวง สาขามหาสวัสดิ์

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตตาบลเสาธงหิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
เดือนเมษายน งานรดน้าขอพรน้าผู้สูงอายุและสรงน้าพระ
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง
เดือนธันวาคม-มกราคม งานทาบุญส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว

ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น
สบู่สมุนไพร
เปเปอร์มาร์เช่

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ ได้แก่
1) คลองอ้อม
2) คลองบางใหญ่
3) คลองรางเสือปลา
4) คลองพิชัย
5) คลองบางกระบือ
6) คลองขื่อลัด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1,2
3
5,8
1
2,4,5
5
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

คลองเสาธงหิน
คลองบางโพธิ์
คลองบางเดื่อ
คลองรางเสือปลา
คลองบางพุทรา
คลองถนน
คลองบางแพรก

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1,3,4
4,7
7
5,6,8
6
8
8

9.2 ป่าไม้
ในพื้นที่ตาบลเสาธงหินไม่อยู่ในเขตป่าไม้
9.3 ภูเขา
ในพื้นที่ตาบลเสาธงหินไม่มีภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้น ที่ เทศบาลตาบลเสาธงหิ นมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตของประชาชน
ซึ่งพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นที่อยู่อาศัย ทรัพยากรในพื้นที่ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ โดยดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่
การเกษตรกรรม มีแหล่งน้าจากธรรมชาติสามารถใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่

***********************
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 - 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 208 โครงการ งบประมาณ
163,125,650 บาท และมีโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 203
โครงการ งบประมาณ 122,633,750 บาท ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กาหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนา
สามปี ฯ จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ 73,075,600 บาท นามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 83 โครงการ งบประมาณ 42,768,400 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
69 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 25,549,840.43 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ
9 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริห ารจัดการและอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
กาหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 19,920,000 บาท นามา
บรรจุ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 12 โครงการ งบประมาณ
14,720,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 9,941,024.78 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ 1 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กาหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ
จานวน 20 โครงการ งบประมาณ 21,790,000 บาท นามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 19 โครงการ งบประมาณ 19,390,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 5,505,266 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 10 โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ 1 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยโครงสร้างพื้นฐาน กาหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ จานวน 70 โครงการ งบประมาณ
45,635,050 บาท น ามาบรรจุ ใ นเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน
69 โครงการ งบประมาณ 43,050,350 บาท ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 59 โครงการ เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
8,047,233 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 โครงการ และไม่ได้ดาเนินการ 4 โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
เกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรม ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมไว้ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ฯ จ านวน 10 โครงการ
งบประมาณ 405,000 บาท นามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 405,000 บาท ดาเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 6 โครงการ เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
85,325.80 บาท ไม่ได้ดาเนินการ 4 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กาหนด
โครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 2,320,000 บาท นามาบรรจุใน
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ
2,300,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,815,141.56 บาท
สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตาบลเสาธงหินได้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ทั้ง 6 ยุ ทธศาสตร์ แล้วเสร็จจานวน 162 โครงการ จากที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 203 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 50,943,831.57
บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ (กันเงินงบประมาณ) จานวน 22 โครงการ งบประมาณ 39,782,550 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11 และไม่ได้ดาเนินการ จานวน 19 โครงการ งบประมาณ 16,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9
1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางแสดงการวางแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร์

ปี 2557
โครงการ งบประมาณ

ปี 2558
โครงการ งบประมาณ

ปี 2559
โครงการ งบประมาณ

1. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

61
8

48,206,200
23,800,000

71
9

70,299,520
29,200,000

85
13

73,075,600
19,920,000

32
58

75,840,000
93,775,800

22
68

34,120,000
70,946,050

20
70

21,790,000
46,635,050

7

1,185,000

14

568,400

10

405,000

6

2,540,000

7

2,700,000

10

2,300,000

รวมทั้งสิ้น

172

207,833,970

208

163,125,650

245,347,000

191
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ตารางแสดงการวางแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560)
ยุทธศาสตร์
โครงการ

ปี 2560
งบประมาณ

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
3. การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
6. การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

83
16

170,250,320
13,833,000

6
27
45
11

130,000
38,890,000
43,253,250
2,165,000

รวมทั้งสิ้น

188

268,521,570

ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ด้านบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
5. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ปี 2557
โครงการ
งบประมาณ

ปี 2558
โครงการ
งบประมาณ

ปี 2559
โครงการ
งบประมาณ

59
8

26,823,100
19,500,000

64
6

35,260,800
3,000,000

83
12

42,768,400
14,720,000

27
59

15,740,000
23,705,400

16
65

17,620,000
29,495,450

19
69

19,390,000
43,050,350

7

434,990

12

528,400

10

405,000

6

2,540,000

7

2,700,000

10

2,300,000

166

88,743,490

170

88,604,650

203

122,633,750
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ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์
โครงการ

ปี 2560
งบประมาณ

1. การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. การพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
3. การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
6. การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

74
16

115,780,390
13,833,000

6
26
48
11

130,000
8,656,000
12,152,050
2,165,000

รวมทั้งสิ้น

181

152,716,440

ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์

ปี 2557
โครงการ
งบประมาณ

ปี 2558
โครงการ
งบประมาณ

ปี 2559
โครงการ
งบประมาณ

1. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

49

11,253,103.32

56

26,703,880.26

69

25,549,840.00

6

2,856,285.75

6

3,288,305.02

10

9,941,025.00

10
48
6

1,912,948.00
8,895,749.34
136,120.00

5
53
6

4,226,000.00
16,577,364.18
55,728.00

8
59
6

5,505,266.00
8,047,233.00
85,326.00

6

700,363.80

7

1,140,879.16

10

1,815,142.00

รวมทั้งสิ้น

125

133

51,992,156.62

162

50,943,832.00

25,754,570.21

ที่มา : รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
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1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 10.5 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
ประชาชนในพื้นที่ต้องการการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา
ด้านการสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความต้องการของประชาชน
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และจัดทาโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ดี ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ ติดตั้ง Guard rail และ
ดาเนินการให้มีระบบประปาและไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ดาเนิ น การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบ สนั บ สนุ นให้ มี ก ารเสริ ม ทั ก ษะพั ฒ นาอาชี พ ให้ แ ก่
ประชาชน ส่ งเสริ มสุขภาพอนามัย ให้ แก่ประชาชน ตลอดจนดูแลและจัดสวัส ดิการให้แก่ผู้ สู งอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดูแล
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ ดีและสะอาดอยู่เสมอ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีการจัดงานประเพณีสาคัญต่าง ๆ เป็นประจา เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพ ณี
ลอยกระทง เป็นต้น และกระบวนการจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมสาหรับการบริการประชาชน นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
หน่วยงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โดยการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทาให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทั้งในและนอกโรงเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชน เยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึ ง
ผลเสียจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้า ติดตั้ง
กระจกส่องโค้ง ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทาง สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้ง Guard Rail เพื่อช่วยให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น แก้ไขปัญหาถนนชารุด ลดปัญหาน้าท่วมขัง
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมปลอดภัยและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมอาชีพ ทาให้ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน
เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่เทศบาลตาบลเสาธงหินจัดขึ้น เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป
2.2 ผลกระทบ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากเทศบาลฯ
แต่อย่างใด

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
3.1 ขาดการบูรณาการดาเนินการโครงการในแต่ละหน่วยงาน จึงควรใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่ ว ยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเชื่อมโยงกระบวนการทางานเพื่อให้เกิดการประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการบริหารจัดการ
3.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
แปลงแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ กระทรวง กรม แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาขององค์กร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , THAILAND 4.0 จึงควรปรับ
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว

******************
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง
 การมีความมั่น คงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
 ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่ การบริห ารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาท
สาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ความยั่งยืน
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่ มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็ น ที่ย อมรั บร่ว มกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสั ง คมยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การพั ฒ นาในระดั บ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การเสริ มสร้า งความมั่นคงของสถาบัน หลั กของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ
(7) การพั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ รั ก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้า
(8) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต การ
เกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนา
อุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับ ผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การ ท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิต ภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับ ศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมื องศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการ ขับเคลื่อนประเทศ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ การวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้ นส่ ว นการพัฒ นา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา ประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วน ร่วมของไทยใน
องค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
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(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็น
ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไป
พิจ ารณาจากการประเมิน สภาพแวดล้ อมการพัฒ นาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งแ ละ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อ ให้ ค นไทยมี ความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ และสั ง คม ได้ รั บความเป็ น ธรรมในการเข้า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิ ตและบริ การเดิมและขยายฐานใหม่โ ดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้ การบริห ารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภ าพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
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1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก
เป้าหมายรวม
เพื่อให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่ าว ได้กาหนดเปูาหมายร่ว มการพัฒ นาของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ มี ค วาม
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี ชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด เล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ มชน รวมทั้ ง กระจายฐานการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารสู่ ภู มิภ าคเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
โดยเศรษฐกิจ ไทยมีเสถี ย รภาพและมีอัต ราการขยายตัว เฉลี่ ยร้อ ยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ
2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลัง งาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่ อ มั่น ของนานาชาติต่ อ ประเทศไทย ความขั ดแย้ ง ทางอุด มการณ์ แ ละความคิ ดในสั งคมลดล ง ปั ญ หา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้ อ มที่ ป กปู อ งประชาชนจากการก่ อ การร้ า ยและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ประเทศไทยมี ส่ ว นร่ ว มในการ
กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติ กส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
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ส าคั ญ ในอนุ ภู มิ ภ าค ภู มิภ าค และโลก และอั ตราการเติ บ โตของมู ล ค่า การลงทุ น และการส่ งออกของไทยใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น
และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพชุ มชน การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ชุ มชน และการสร้ า งความเข้ม แข็ ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ จัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้ เกิด
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกิน มีการกระจาย กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา
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3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภาวะเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการว้าการลงทุน เพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะนามา
ซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน
และเป็นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ มิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
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6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ คลัง
ภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 การพัฒนาระบบน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค
10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการ ไทย
10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา ประเทศ
10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
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10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุล ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมที่แข่งขันได้ในระดับสากล”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ
กับชุมชนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
1. ส่งเสริ มงานวิจัยที่บ่งชี้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบในการอุปโภค บริโภคที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และหาได้ยาก (หรือหาไม่ได้) จากพื้นที่
2. เพิ่มศักยภาพในการแปลงงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่หาได้เฉพาะใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล
ได้
3. ส่ งเสริ มภาพลั กษณะของผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผ่ าน Social
Media และจัดจาหน่ายสินค่าผ่านช่องทางที่สามารถเช้าถึงผู้บริโภคข้ามพื้นที่ และต่างประเทศได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
4. เพิ่มความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมด้วยการร่วมพัฒนาบุคลากรกับภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม Hight Tech และ/หรืออุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต
5. บูรณาการข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน
6. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกัน และปรับ Interface ให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน
7. เพิ่มศักยภาพและโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้ Mobile Application
และ Cloud Computing
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง
Technology ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว และความน่าสนใจและมีคุณภาพของการท่องเที่ยวค้างคืนในกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
3. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล
4. เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวด้วยการ
(1) ประยุกต์เอา Mobile Technology มาผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเพิ่มความเป็นที่ประจักษ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพ
ระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1. เพิ่มการประสานงานและบูรณาการร่วมกับ สวทช.และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาใน
การนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม (น้าเสีย ผักตบชวา และ
มลภาวะทางอากาศ) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2. ยกระดับการให้ความรู้ และส่งเสริมการนาขยะและผักตบชวาไปเพิ่มมูลค่า
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อให้มีน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการทา
เกษตรกรรมในพื้นที่หลักของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะ
3. รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
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1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
(1) วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Nonthaburi as a city’s of the best Habitat with Hight.Quality,and The city
of creative economy)
(2) เป้าประสงค์รวม
1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของทุกทุกระดับ
2. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและภาค
บริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) พันธกิจของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564
1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุก
ระดับ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าและภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
4. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์สาหรับแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นเมืองน่าอยู่
รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของ
เมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการ
ประชาชน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ การผังเมืองเพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทาง
- ความพอเพียงของพื้นที่ถนนในการรองรับการบริการสาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อการ
กระจายตัวและลดการติดขัดจราจร
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- พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง และสาธารณูปโภครองรับการ
ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและสะดวกต่อการใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมและสร้างพื้นที่เมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้กระทาผิด
กฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย
- สร้างแนวร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่
เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การสร้างกฎระเบียนข้อบังคับการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกัน โดยการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์
ควบคุม
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้คนมีสุขอนามัยดีทั้งกายและใจ
- ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- สร้างครอบครัวมั่นคง สังคมมีคุณธรรม มีความเป็นมิตรเอื้ออาทร และดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง
เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหน
- การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน
- ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยการเคารพ
ความรู้ในตัวคนและการจัดการความรู้ในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร และทุกเรื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
- ให้บริการภาครัฐเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการและพัฒนาชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
- สร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับความเชี่ยวชาญแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในการผลิตเชิงสร้างสรรค์
- สนับสนุนกลุ่มบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าให้ผลิตสินค้าและบริการออกสู่ตลาด
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังชุมชนสู่การสร้างรายได้ชุมชน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อ ง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
องค์กรชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
- ศูนย์กลางจัดการความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในระดับอาเภอ โดยเชื่อมโยงความรู้
และกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 : ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และสุขภาพ
- พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเช้งสร้างสรรค์ด้า น
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสุขภาพ
- พัฒนาและส่งเสริมภาพลั กษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและ
สุขภาพ
- เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและสุขภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- สนับ สนุ นบุ คลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะทางศิลปะในการสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าให้ผลิตสินค้าและบริการออกสู่ตลาด
- พัฒนากระบวนการและมาตรฐานการผลิตโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้
ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการเช้งสร้างสรรค์
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กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรแบบการค้าไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
- สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและเชิงสร้างสรรค์เพื่อเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
- ผลักดันการผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชน
- พั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรมของประชาชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบนรากฐาน
ศักยภาพและฐานทรัพยากรชุมชน
- สนับ สนุ นเครื่ องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ ได้คุณภาพและมี
มาตรฐาน
- สนั บ สนุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การจั ด ตั้ ง สถาบั น เกษตรกร กลุ่ ม อาชี พ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผู้ประกอบการ สาหรับผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์
- สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อ มูลเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบและ
ตรงกับความต้องการนาไปประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ
- สร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- การสร้างระบบการบริหารพื้นที่ประกอบกิจการให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
- การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานจากความรู้พื้นฐานถึงระดับความชานาญ
- การส่งเสริม ระบบการบริหารจัดการหน่วยงานและปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการด้าน
แรงงาน
- ดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดระเบียบการพัฒนาแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ ในการลดของเสีย
ที่แหล่งกาเนิดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเมือง
2. เพื่อคงวิถีชีวิตรักสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
พักอาศัยประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- สร้างความพร้อมและศักยภาพของเมืองให้พัฒนาสู่มาตรฐานของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่า เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว
หรือเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- พัฒนาพื้นที่ของเมืองให้มีสีเขียวเพื่อปอดและเป็นที่พักอาศัยของประชาชน
- ส่งเสริมการเป็นเมืองเศรษฐกิจนิเวศน์ (ECO Town)
กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
- เร่งรัดการควบคุมและจัดการมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
- ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงานโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
- สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
- ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม

32

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
จานวนประชาชนที่มคี ุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นและได้รับการบริการทั่วถึง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล
6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
8. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
9. พัฒนางานผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
10.พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟูา
11.พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
12.ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
สภาพแวดล้อมดีขึ้นและยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และ
มลพิษต่าง ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์
4. ทานุบารุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

: เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์
7. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
เป้าประสงค์
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความสุขในการอยู่อาศัย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
5. ส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้
เป้าประสงค์
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผน พัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชนและการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

34
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะซึ่งถือ
เป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนา
คน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์ส ภาพปัญหา ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาสู่การเป็น “เมืองน่าอยู”่
2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลเสาธงหิน (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลฯ ได้ดาเนินการตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่ง มีค วามสอดคล้ อ งกั บสภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อ มของท้อ งถิ่ น
ประเด็นปัญหาการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ,
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , ไทยแลนด์ 4.0 โดยเชื่อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเสาธงหิน เพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐ และเปูาหมายในระดับชาติ

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้เทศบาลตาบลเสาธงหินจะอยู่ในพื้นที่เมืองแต่ประชาชนยังคงมีความ
ต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
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บริการสาธารณะ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน รวมถึงการอานวยความ
สะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจรไป-มา ปัญหาที่สาคัญคือถนนเดิมที่ คับแคบ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนและหน่วยงานอื่น แม้เทศบาลตาบลเสาธงหินจะมีข้อจากัดในการพัฒนาด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานแต่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งพั ฒ นามาตรฐานและการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
เช่น พัฒนามาตรฐานถนน ทางเดินเท้า ระบบการจราจร และที่จอดรถสาธารณะในพื้นที่ รวมถึงการขยายบริการ
ระบบไฟฟูา น้าประปาให้เพียงพอเพื่อรองรับอนาคต ในส่ วนของปัญหาด้านบริการสาธารณะ เมื่อมีการขยายตัว
ของการค้าการลงทุนและที่อยู่อาศัยเพื่อให้พร้อมเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียนในอนาคต เทศบาลตาบล
เสาธงหินจาเป็นต้องมีการพัฒนาและขยายการบริการสาธารณะ เช่น การมีจุดบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร
และการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุนและ
การเดินทางภายในพื้นที่ จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขและส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสุขอนามัยและ
ปู องกัน โรคติดต่ อจากกลุ่ มผู้ ใช้แ รงงานและประชากรแฝง การส่ งเสริมการศึกษาทั้ งในระบบและนอกระบบ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาหรับชุมชนเมือง โดยจัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์เยาวชนและ
ศูนย์กีฬา รวมถึงการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และมีงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1. ปัญหาเส้นทางการคมนาคม เนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นของเอกชน จึงจาเป็นต้องมีการอุทิศ
ให้เป็นสาธารณะก่อน เพื่อให้เทศบาลตาบลเสาธงหินบริหารจัดการได้ การปรับปรุงมาตรฐานถนนเดิมที่คับแคบ
ให้มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดพื้นที่จอดรถสาธารณะ และการจัดระบบการจราจรในพื้นที่ให้
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับอนาคต
2. ปัญหาทางระบายน้าตื้นเขินและน้าท่วมขัง เนื่องจากมีการรุกล้าลาคลองสาธารณะและการทิ้ง
ขยะก่อให้เกิดปัญหาการระบายน้าและน้าท่วมขัง ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลตาบลเสาธงหินต้องแก้ไข โดยการขุด
ลอกท่อและทางระบายน้า สร้างจิตสานึกการรักษาลาคลองในพื้นที่ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ร่วมกันดูแลลาคลองต้นน้าและปลายน้า รวมถึงมีมาตรการควบคุมการรุกล้าลาคลองสาธารณะ การทิ้ง ขยะและ
ปล่อยน้าเสียลงในลาคลอง
3. ปัญหาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง เนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รวมถึงการ
ส่ งเสริ มการศึก ษาทั้ งในระบบและนอกระบบ การสนั บสนุน และส่ งเสริมกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ให้ กั บ
ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคมอีกด้วย
4. ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารและการเดินทางในพื้นที่ เนื่องจากเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจ และมีประชาชนเดินทางเข้ามาเพื่อลงทุนหรือจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ยังขาดข้อมูลและเส้นทางการ
เดินทางภายในพื้นที่ จึงจาเป็นต้องมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และการบริการข้อมูลสารสนเทศแบบระบบไร้สาย
เพื่อบริการประชาชน
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5. ปัญหาไฟฟูาและน้าประปาไม่เพียงพอในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน มีการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็ น ต้องบูรณาการกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องขยายระบบไฟฟูาและระบบประปา
เพื่อรองรับการค้าการลงทุน และรองรับจานวนที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับการ
เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียนในอนาคต
6. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เทศบาลตาบลเสาธงหินต้องมีการขยายงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานและศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปูองกันโรคติดต่อที่
อาจจะเกิดขึ้น จากประชาชนและกลุ่ มแรงงานที่ย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาทางานในพื้นที่ จากการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ในอนาคตระบบโครงสร้างพื้นฐานจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานให้มี
ประโยชน์สูงสุด โดยให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้
ซึ่งต้องมีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงร่วมกันบูรณาการหรือวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อบริการประชาชนและรองรับการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ
ความต้องการของประชาชน
1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ อานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการระบบจราจรและสถานที่จอดรถในพื้นที่เศรษฐกิจ
2. จัดให้มีไฟฟูาและประปาให้เพียงพอสาหรับอนาคต เพื่อรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจและ
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาระบบระบายน้า การปูองกันการรุกล้าลาคลองและการทิ้งขยะ โดยการสร้างจิตสานึก
และร่วมมือกับเอกชนในพื้นที่บูรณาการทั้งระบบ เพื่อรองรับภาคธุรกิจและชุมชนที่เพิ่มขึ้น
4. มีสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. การบริการและอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
6. การปูองกันโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่ย้ายเข้ามาทางานในพื้นที่ จากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการขยายงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและศูนย์บริการสาธารณสุข
7. การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน เยาวชน ใน
พื้นที่ การสร้ างห้องสมุดชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ปั ญ หาด้า นเศรษฐกิ จ คือ ความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิจ เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลเสาธงหิ น
มีระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่าง และมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เจ้าของ
กิจการค้าขาย เป็นผู้ผลิตสินค้า รับจ้างผลิตสินค้า แรงงาน รับจ้าง ค้าขาย เจ้าของกิจการห้องเช่า พนักงาน
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บริษัทเอกชน รับราชการ และในพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงยังเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบางใหญ่ซิตี้
เป็นพื้นที่ที่มีการค้าการลงทุน และในอนาคตจะมีการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ทาให้เกิดความแตกต่างกับชุมชน
ดั้ ง เดิ ม ตามริ ม คลองหรื อ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ ท านาและท าสวน การที่ มี ถ นนขนาดใหญ่ ตั ด ผ่ า นและอยู่ ใ กล้
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นพื้นที่ที่พร้อมรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลาง การคมนาคมและ
ความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย จึงมีศักยภาพที่สามารถเป็นประตูค้าขายและ
การลงทุนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย โดยเฉพาะแยกบางใหญ่เป็น “WestGate” หรือ Gateway ที่ใหญ่ที่สุด
ของทางตะวันตกด้วยระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ และ Megaproject จากภาครัฐที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้า
ด้วยกันเป็นเส้นทางแห่งอนาคตรองรับ AEC และจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการผลักดั นให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งของภูมิภาค จึงทาให้พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหินเป็นสุดยอดทาเลศักยภาพ
สูงแห่งอนาคต ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็น New CBD (New Central Business District) ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ ซึ่งพื้นที่เศรษฐกิจและการลงทุนแห่งใหม่เป็นพื้นที่เอกชน และการลงทุนจาก
รัฐบาลจะทาให้เกิดประชากรใหม่ที่มีความแตกต่างของโอกาสด้านเศรษฐกิจที่ดีกว่า จึงทาให้เกิดความแตกต่างและ
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกับชุมชนดั้งเดิมและชุมชน เมืองเดิม และพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมดเป็นพื้นที่เอกชน
เทศบาลตาบลเสาธงหินจึงไม่สามารถควบคุมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในพื้นที่ดังกล่าวได้ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกตลาดและอุปสงค์อุปทาน เทศบาลตาบลเสาธงหินมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดาเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพเท่านั้น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินกาลังจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ
ทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลตาบล
เสาธงหินเป็นของเอกชนไม่สามารถควบคุมหรือกาหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ จึงมีหน้าที่ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและอานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดาเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชน
การคาดการณ์แนวโน้นในอนาคต
การเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนจากภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ
ประเทศ ทาให้การอพยพของแรงงานและประชากรใหม่ที่มีความแตกต่างจากประชากรดั้งเดิม มีโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากกว่าทาให้เกิดความเหลื่อมล้าที่มากขึ้น การบริหารจัดการพื้นที่และการบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการให้เป็นระเบียบจะทาให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจใน
พื้นที่โดยรวม วิสัยทัศน์การพัฒนาและการดาเนินการจัดระเบียบอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
เสาธงหินเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชากรใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในพื้นที่ ต้องการโอกาสการค้าการ
ลงทุนและได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ โดยต้องการให้มีการส่งเสริมการลงทุน
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การให้ความสะดวกในการดาเนินการ ได้รับโอกาสและข้อมูลการค้าการลงทุน รวมถึงต้องการข้อมูลข่าวสารที่จะ
สามารถนามาพิจารณาการลงทุนและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน
ค. ด้านสังคม
สั ง คมในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลเสาธงหิ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นมี ห ลายกลุ่ ม หรื อ ชุ ม ขนที่ แ ตกต่ า งกั น
มีการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มน้อยมาก และการเพิ่มจานวนประชากรและแรงงานอย่างรวดเร็วทา
ให้เกิดปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญ การประสานความร่วมมือหรือติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารไม่สามารถทา
ได้ สังคมมีความแตกต่าง เดิมเป็นสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีถนนรัตนาธิเบศร์และถนน
กาญจนาภิเษก จึงมีบางใหญ่ซิตี้ที่นาความเจริญมายังพื้นที่และเกิดสังคมเมืองและปัญหาประชากรแฝง ปัจจุบันมี
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟูาสายสีม่วงและการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างอุปสงค์อุปทานและความต้องการที่
แตกต่าง เนื่องจากเป็นประชากรที่มาจากกรุงเทพมหานครและกลุ่มวัยทางานที่มีความรู้และมีความต้องการที่อยู่
อาศัย ความต้องการทางเศรษฐกิจและความต้องการทางสังคมแบบใหม่ ทาให้เกิดชั้นของสังคมที่แตกต่างอีกใน
พื้นที่ ในอนาคตเมื่อการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐในพื้นที่เต็มรูปแบบที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่
ของประเทศ จะดึงดูดประชากรกลุ่ มวัยทางานและผู้ ใช้แรงงานประชากรแฝง ทาให้เกิดปัญหาด้านสั งคมที่
หลากหลาย เช่น ประชากรดั้งเดิมจะถูกแทรกแซงวิถีชีวิตเดิมและถูกคุมคามที่อยู่อาศัย การถูกคุมคามเส้นทาง
สัญจรและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรในชุมชนเมืองที่เคยค้าขายลงทุนในพื้นที่จะมีการแข่งขันใหม่ที่
มีรูปแบบการค้าที่ดีกว่าและงบลงทุนที่มากกว่า มีกลุ่มประชากรแฝงและผู้ใช้แรงงานจะเพิ่มมากขึ้นที่เกิดปัญหา
สังคมมากมาย รวมถึงเกิดปัญหาสังคมเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
อาชญากรรม ซึ่งปัญหาสังคมที่หลากหลายจึงยากต่อการประสานความร่วมมือ เทศบาลตาบลเสาธงหินจึงต้อง
จัดการแก้ไขปัญหาการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหินมีชุมชนที่แตกต่าง เช่น ชุมชนชนบทดั้งเดิม ชุมชนเมืองและ
แหล่งเศรษฐกิจค้าขาย ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร และในอนาคตกลุ่มสังคมใหม่ที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการทางสังคมแบบใหม่ และที่มีความต้องการบริการที่แตกต่างกันและมีปัญหาที่แตกต่างกัน จะทาให้
เกิดปัญหาการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกลุ่มสังคมแตกต่างกัน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหาร
จั ดการและการด าเนิ น ตามแผนพั ฒ นา และปั ญหาสั งคมเมื อง การเพิ่ม จานวนประชากรและประชากรแฝง
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและอาชญากรรม
การคาดการณ์แนวโน้นในอนาคต
ปัญหาสังคมที่แตกต่างมีความซับซ้อน ปัญหาการขาดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ปัญหาสังคมจากการเพิ่มจานวนประชากรและประชากรแฝง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะเพิ่มมากขึ้น อนาคต
จะมีกลุ่มอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ ปัญหากลุ่มวัยรุ่นและแหล่งมั่ วสุม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอาชญากรรม ซึ่งอาจก่อปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ในอนาคต คือปัญหาที่
เทศบาลตาบลเสาธงหินต้องแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
ความต้องการของสังคมที่แตกต่างจึงมีความต้องการที่หลากหลาย คนพื้นที่ดั้งเดิมต้องการรูปแบบ
ชีวิตชนบท กลุ่มชุมชนเมืองต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มประชากรใหม่ต้องการ
โอกาสในทางเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการที่มีร่วมกันคือความสะดวกและปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว ซึ่งเทศบาลตาบลเสาธงหินจะต้องบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความความต้องที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ง. ปัญหาด้านการเมือง-การบริหาร
ปั ญ หาด้ า นการเมื อ งและการบริ ห าร ถื อ ว่ า เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น
หากการเมื อ งท้ อ งถิ่ น มี ค วามขั ด แย้ ง การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น จะไม่ ส ามารถด าเนิ น งานพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ยิ่งการเมือง
ท้องถิ่นมีความขัดแย้งมากเท่าไหร่การบริหารท้องถิ่นยิ่งยากเท่า นั้น ซึ่งเทศบาลตาบลเสาธงหินไม่มีปัญหาทาง
การเมืองและไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริหารดารงตาแหน่งต่อเนื่องหลายสมัย สมาชิกสภาเทศบาลและ
คณะผู้บริหารมีเสถียรภาพ จึงทาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ ในส่วนของปัญหาด้านการบริหาร คือ การบริหารขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ประชาชนขาดความตระหนัก และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร มองเป็นเรื่อง ไกลตัว
ซึ่งการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการแก้ไ ขปัญหาใน
ท้องถิ่นก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาในอนาคต สามารถแยกได้ดังนี้
1. การขาดการมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาท้องถิ่น ทาให้การบริห ารท้องถิ่นไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นไม่ครอบคลุมทุกปัญหาของประชาชน และขาดประสิทธิภาพ
3. การวางแผนการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. การดาเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบลเสาธงหินประสบปัญหาไม่สามารถดาเนินการได้
หากไม่ทราบข้อมูลก่อนดาเนินการและเกิดความขัดแย้งกับชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
5. ประสานงานและการติดตามข้อมูล ไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพหรือไม่ได้ข้อมูล ที่
แท้จริง ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้
6. การรณรงค์ ห รื อ การจั ด กิ จ กรรมของเทศบาลต าบลเสาธงหิ น ไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชนทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
จากทั้ งหมดที่ กล่ า วมาถื อ ว่า เป็ นปั ญ หาที่มี ผ ลต่ อการพั ฒ นาเทศบาลต าบลเสาธงหิ น ดัง นั้ น
จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้ องส่ งเสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ไม่ ว่า จะโดยตรงหรือ ผ่ า นระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพื่อให้ ประชาชนได้มีบ ทบาทในการพัฒ นาและการบริห ารงานด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมถึงการกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดหมายที่กาหนดต่อไป
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาสาคัญของการเมืองและการบริหาร คือ การขาดการส่วนร่วมทางการเมือง และเห็นว่า
การเมืองและการบริหารเป็นเรื่องที่ไกลตัว ขาดความตระหนักถึงความสาคัญ ความกระตือรือร้นในกิจกรรมทาง
การเมืองการบริหารท้องถิ่น เช่น ไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากไม่รู้จักนักการเมืองท้องถิ่น แต่ความจริงแล้วไม่
เคยสนใจและใส่ใจกับการเมืองท้องถิ่น การไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ท้องถิ่นดาเนินการหรือไม่ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมท้องถิ่น ไม่ร่วมการประชุมประชาคมหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ให้
ข้อมูลประชาวิจารณ์ก่อนการดาเนินโครงการต่างๆก่อนท้องถิ่นการตัดสินดาเนินการ ในอนาคตเทศบาลตาบล
เสาธงหิ น จะมีป ระชากรเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็ว เกิดชั้นของสังคมหรือชั้นของกลุ่มชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งทาให้
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น เนื่องจากประชากรใหม่ไม่มีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเทศบาลตาบลเสาธงหิน ไม่ทราบข้อมูลทางการเมืองและไม่รู้จักเทศบาลตาบลเสาธงหิน ดังนั้นจึงต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและ
บทบาทหน้าที่ทางการเมืองการปกครองของตัวเอง ให้มองการเมืองและการบริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต และให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
การคาดการณ์แนวโน้นในอนาคต
การมีส่ ว นร่ ว มของประชากรดั้ งเดิ มยั งเหมื อนเดิ ม แต่ ในส่ ว นของชุ มชนเมือ งและชุม ชนใหม่
จะขาดการมีส่ว นร่ว มด้านการเมืองและการบริหาร เนื่องจากการเป็นชุมชนเมืองและชุมชนใหม่ จะสนใจใน
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมของตนเอง การใช้ชีวิตเร่งรีบไม่ต้องการเสียเวลาในการร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองและส่วนร่วมในการบริหารหรือกิจกรรมที่เทศบาลตาบลเสาธงหินจัดขึ้น ความเป็นชุมชนเมืองจะไม่มีความ
ผู กพัน การเมืองท้อ งถิ่น ไม่มี แรงจู งใจในการร่ ว มกิจกรรมทางการเมืองและการบริห าร ไม่รู้จักผู้ บ ริห ารหรื อ
นักการเมืองท้องถิ่น คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของตน ซึ่งในอนาคตอัตราส่วนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราส่วนของประชากรดั้งเดิมลดลง
ผกผันกับจานวนประชากรที่ย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ความต้องการของประชาชน
ความต้อ งของประชาชนด้ านการเมือ งและการบริห าร กลุ่ มประชากรดั้ง เดิ มยั งคงต้ องการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร กลุ่มชุมชนเมืองบางส่วนมีความต้องการทางการเมืองบ้างเท่าที่มีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต และกลุ่มชุมชนเมืองใหม่ไม่รู้จักผู้บริหารท้องถิ่นหรือนักการเมืองท้องถิ่น จะไม่สนใจหรือให้ความสนใจ
ด้านการเมืองและการบริหารน้อยมาก ซึ่งสามารถแยกเป็นรายกลุ่มได้ดังนี้
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1. กลุ่ มประชากรดั้งเดิ มที่ยังคงมีความผู กพัน กับพื้นที่และนักการเมือ งท้องถิ่น จึงมีส่ ว นร่ว ม
ทางการเมืองและการบริหารหรือกิจกรรมของเทศบาลตาบลเสาธงหินสม่าเสมอ เนื่องจากมีความรักและผูกพันกับ
ท้องถิ่นของตนเองที่บรรพบุ รุษเคยอยู่อาศัยและเป็นบ้านเกิด แต่อัตราส่วนของประชากรดั้งเดิมลดลงผกผันกับ
จานวนประชากรที่ย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน ซึ่งประชากรกลุ่มดั้งเดิม ต้องการมีส่วนร่วม
ทางด้านการเมืองและการบริหารท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. กลุ่มชุมชนเมือง จากความเจริญของบางใหญ่ซิตี้และการย้ายที่ว่าการอาเภอบางใหญ่มาอยู่ใน
เขตตาบลเสาธงหิน เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทาให้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจานวนมาก มีการอพยพของประชากรเข้าในอยู่
พื้นที่และเกิดเป็นชุมชนเมือง โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มตามที่อยู่หรือที่ตั้งของหมู่บ้านและชุมชนนั้นๆ และสามารถแยก
กลุ่มที่มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น ได้ดังนี้
2.1 กลุ่ มชุมชนเมืองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชากรดั้งเดิม จะมีส่ วนร่วมและความ
ต้องการด้านการเมืองและการบริหาร เนื่องจากการมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรดั้งเดิม จึงมีการเชื่อมโยงกับ
นักการเมืองท้องถิ่นและมีการขยายวงกว้างของความสัมพันธ์ และการที่อยู่ในตาบลเสาธงหินเป็นระยะเวลานานทา
ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น รู้ จั ก บุ ค คลส าคั ญ ในท้ อ งถิ่ น และเกิ ด กลุ่ ม มวลชนขึ้ น หลายกลุ่ ม ที่
ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายชุมชน จึงมีส่ วนร่วมทางการเมืองและการบริห าร มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลตาบลเสาธงหินอย่างสม่าเสมอ ประชาชนกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางด้าน
การเมืองและการบริหารท้องถิ่น
2.2 กลุ่มชุมชนเมืองที่มีความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มของตนเอง การไม่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มอื่นๆ และนักการเมืองท้องถิ่น จึงขาดแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการบริหารท้องถิ่น การแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่นของประชาชนกลุ่มนี้
จะแสดงออกเมื่อกลุ่มของตนเองหรือตนเองได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบหรือความสะดวกในการ
ดาเนินชีวิต และในปัจจุบันปัญหาด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาก
ขึ้น ทาให้ไม่มีเวลาที่จะแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมด้านการเมืองและการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งประชาชน
กลุ่มนี้มีความต้องการบริหารท้องถิ่น เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน โดยไม่ มีอุปสรรคหรือเหตุที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
3. กลุ่มประชากรใหม่ที่จะย้ายเข้ามาในพื้นที่ตามความเจริญทางเศรษฐกิจและเส้นทางรถไฟฟูา
สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นของประชาชนและการคาดหวังในด้านเศรษฐกิจจะทา
ให้มีประชากรใหม่ ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองเต็มรูปแบบและมีความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกว่า
และไม่ต้องการมีส่วนร่ วมทางการเมือง แต่ยัง คงต้องการการบริห ารท้องถิ่นที่ดี มีการบริการและอานวยความ
สะดวกในชีวิตประจาวันจากเทศบาลตาบลเสาธงหิน
จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เดิ ม พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลต าบลเสาธงหิ น เป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ประชาชนประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมทานาทาสวน เมื่อเข้าสู่สังคมเมืองก็จะเกิดปัญหาของสังคมเมือง รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
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สังคมเมือง เช่น ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรร ปัญหา
อากาศเสีย แหล่งมั่วสุ มและความไม่เป็นระเบียบในพื้นที่ และเมื่อพื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหินจะเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจแห่งใหม่ การเปิดให้บริการรถไฟฟูาสายสีม่วงและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบครบ
ทุกโครงการจะทาให้ มีประชาชนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จานวนประชากรและประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงมากขึ้นและยากต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านทิศตะวันตกทางแม่น้าเจ้าพระยา
ของจังหวัดนนทบุรี การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยตรง
โดยเฉพาะการสร้างหมู่บ้านจัดสรรเขตท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลตาบลเสาธงหินทาให้เกิดปัญหาด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จากการเพิ่ มจ านวนประชากรและประชากรแฝงที่ต้ อ งมาอยู่ อ าศั ย ใช้
ทรัพยากรเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการเข้ามาใช้บริการด้านต่างๆก่อให้เกิดปัญหา ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น แยกได้ดังนี้
1. ปัญหาน้าเน่าเสียและทิ้งขยะในคูคลอง ซึ่งเกิดจากชุมชนเมืองและหมู่บ้านจัดสรร ทั้งในพื้นที่
เทศบาลตาบลเสาธงหินและพื้นที่อื่นตามลาคลอง เมื่อมีการปล่อยน้าเสียและขยะลงในลาคลองสาธารณะจาก
ท้องถิ่นใกล้เคียงจะไหลเข้ามาในเขตพื้นเทศบาลตาบลเสาธงหิน และการปล่อยน้าเสียและขยะในพื้นที่เองก็เป็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่และพื้นที่อื่นใกล้เคียง ยิ่งก่อให้เกิดปัญหามาก
ขึ้น จึ ง ต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการหามาตรการและข้ อ ก าหนดระหว่ า งท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพื่อปูองกันด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
2. ปัญหาการจัดเก็บและการกาจัดขยะ การเพิ่มจานวนประชากรและจานวนกิจการการค้าขายใน
พื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะจานวนมาก ปัจจุบันเทศบาลตาบลเสาธงหินต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บและทาลาย
ขยะจานวนมาก และในอนาคตจะต้องรองรับกับปัญหาที่มีมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการรณรงค์การลดปริมาณขยะ
และการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรม โดยต้องมีการเริ่มต้นการคัดแยกและบริหารจัดการขยะที่แตกต่างกัน เช่น ขยะ
รีไซเคิล เศษอาหารที่สามารถทาปุ๋ยชีวภาพ ขยะพิษหรือขยะที่ต้องกาจัด เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องจากัด
3. ปัญหาอากาศเสียและมลพิษ ซึ่งเกิดจากปัญหาจราจรที่ติดขัด เพื่ อปูองกันปัญหาอากาศเสีย
และมลพิษในอากาศ จึงจาเป็ นมีการบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่โ ดยต้องมีการบูรณาการกับหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบด้านจราจรโดยตรง เนื่องจากเทศบาลตาบลเสาธงหินไม่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบด้านการจราจร
4. ปัญหาชุมชนแออัด การอพยพของแรงงานและผู้ลงทุนรายย่อยเข้าพื้นที่ ซึ่งจาเป็นที่เทศบาล
ตาบลเสาธงหินต้องจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดู แลสุขอนามัย การปูองกันโรคติดต่อ และมี
การวางแผนด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาอนามัยและปูองกันโรคติดต่อในอนาคต
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การคาดการณ์แนวโน้นในอนาคต
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
การลงทุนการค้ามากขึ้นในพื้นที่ จะทาให้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ ซึ่งเทศบาลตาบลเสาธงหินจะต้องเร่งดาเนินการและวางแผนการบริหารจัดการ
การคัดแยกขยะและการแปรรูปขยะเพื่อลดภาระการกาจัดขยะในอนาคต ในส่วนมลพิษทางอากาศต้องมีการ
วางแผนการจราจรในพื้นที่และแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคตเช่นกัน
ความต้องการของประชาชน
การบริ ห ารจั ด การปั ญ หาด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม คือ ความต้ องการของ
ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ กลุ่มชุมชนดั้งเดิมและชุมชนเมืองมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเดิม ในส่วนกลุ่ม
ประชากรใหม่ที่จะย้ายเข้ามาในพื้นที่ในอนาคตต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่อยู่อาศัยเดิม ไม่ต้องการมลพิษทาง
อากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทันสมัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ความหวังและความต้องการของประชาชนทุกคน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลตาบลเสาธงหินด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง(Streng : S)
1. เทศบาลตาบลเสาธงหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมใกล้กรุงเทพมหานครฯ และเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของจั งหวัดนนทบุรีด้านฝั่ งตะวันตกแม่น้าเจ้าพระยา จึงสามารถพัฒนาให้ เป็น
ศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นศูนย์กลางการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่และใกล้
กรุงเทพมหานครฯ จึงเป็นศูนย์กลางการลงทุนประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
3. คณะผู้บริหารมีการบริหารงานทีต่ ่อเนื่อง และการเมืองมีเอกภาพ
4. การแบ่ง โครงสร้างส่วนราชการมีความครอบคลุมหน้าที่การปฏิบัติงานของเทศบาล และ
บุ คลากรมีความรู้ ความสามารถและมีเครื่องมื อ วัส ดุอุปกรณ์และมีการนาเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน
5. เทศบาลตาบลเสาธงหิน มีอิส ระในการบริหารงาน สามารถวางแผนพัฒ นา บริห ารจัดการ
งบประมาณ และดาเนินโครงการได้ตามความเหมาะสม
6. การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้เทศบาลตาบลเสาธงหินสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
7. เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
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8. เทศบาลตาบลเสาธงหินมีสถานที่ทาการที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการให้บริการประชาชน
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
จุดอ่อน(Weaknesses : W)
1. เทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นศูนย์การการคมนาคม จึงเกิดปัญหาการจราจร และถนนในพื้นที่คับ
แคบไม่สามารถขยายได้ทาให้การเดินในพื้นที่ไม่สะดวก
2. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองมีน้อยเมื่อเทียบกับรายรับที่ได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3. ต้องใช้งบประมาณและเจ้าหน้าที่มากในการบริการประชาชนและชุมชน/หมู่บ้านจัดสรรที่
เพิ่มขึ้น ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแก้ไขปัญหาปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาสังคมของชุมชนเมือง
4. ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในงานเฉพาะด้าน
5. ประชากรในพื้นที่หลากหลาย ทั้งประชากรเดิมและประชากรใหม่ รวมถึงประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าว ทาให้สังคมมีความแตกต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการประสานการพัฒนา
โอกาส(Opportunities : O)
1. การขยายความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และนโยบายภาครัฐที่จะให้สามแยก
บางใหญ่เป็นประตูค้าขายและการลงทุนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย “WestGate” หรือ Gateway และ
ระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางเข้าด้วยกันสู่เส้นทางแห่งอนาคตรองรับ AEC
2. นโยบายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ช๊อปปิ้งของภูมิภาค พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหินจึงได้รับการสนับสนุนให้ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ
ประเทศ New CBD (New Central Business District)
3. ความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของประชากร จึงมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ เพื่อ
รองรับการอพยพของประชากรจากกรุงเทพมหานครฯ และอื่นๆ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคม เกิดปัญหาการจราจรพื้นที่เป็น
เวลาหลายปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การขยายตั ว ของที่ อ ยู่ อ าศั ย และการเพิ่ ม จ านวนประชากรอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหาประชากรแฝง มีประชากรบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่
ทราบบทบาทหน้าที่และขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเพิ่มจานวนประชากร ทาให้ต้องใช้งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาที่ดินราคาแพง เป็นอุปสรรคในการการพัฒนา
5. การได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนที่ไม่แน่นอนจากรัฐบาล
6. ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรีกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ด้านความ
มั่นคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับ 12

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ กับชุมชนเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและเกษตรเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นนทบุรี

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนทุกระดับ

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

การสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม

แบบ ยท.01

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการ
ผสมผสานกันระหว่าง Technology ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู
คุณภาพระบบนิเวศของแม่นา้ เจ้าพระยา/ปุาสัก และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ

พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม
ภาคการลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

พัฒนาเมืองและการ
จัดการ Logistics

พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน พ.ศ.2561-2564 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นนทบุรี

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนทุกระดับ

พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล

พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด

พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยูอ่ าศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

เสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้ก้าวหน้า
ปลอดภัยและยั่งยืน

พัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้

พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
เทศบาลตาบล
เสาธงหิน

พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยูอ่ าศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

เสริมสร้างและพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้ก้าวหน้า
ปลอดภัยและยั่งยืน

พัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้

พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อันดีงาม

เป้าประสงค์

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี

ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วย
เครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม

บริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน พ.ศ.2561-2564 (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขนึ้

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะ
และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
8. ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้าและทาง
ระบายน้้า
9. พัฒนางานผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
10.พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟูา
11.พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
12.ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ
ท่าข้าม ที่จอดรถ

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้า
เสีย และมลพิษต่าง ๆ
2 .ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
สุสาน ฌาปนสถาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
การฆ่าสัตว์
4. ท้านุบ้ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่

1. ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ฝึกและประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พาณิชย์ การลงทุน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมภาค
เกษตรกรรมปลอดภัย
ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนั
2 บสนุนการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ์.
7. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลี้ยงสัตว์

ส่
ง
เ
ส
แผนงาน
ริ
เคหะและ
ชุมชน
ม
ส

บริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1. ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกันรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมสนับสนุน
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
5. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่

1. ส่งเสริม
สนับสนุน รักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ศาสนาและวัน
ส้าคัญต่าง ๆ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท้าแผน พัฒนา
ท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/
ชุมชน
และการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการ
บริหารราชการให้มี
ความทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ
เกษตร

แผนงาน
งบกลาง
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน พ.ศ.2561-2564 (ต่อ)

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งานบริหาร
ทั่วไป/งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ/
งาน
บริหารงาน
คลัง

โครงการที่
เกี่ยวกับงาน
ปูองกันภัย
ฝุายพล
เรือนและ
ระงับ
อัคคีภัย/
งานเทศกิจ

โครงการ
ที่เกี่ยวกับ
งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา
/งาน
ระดับ
ก่อนวัย
เรียนและ
ประถม
ศึกษา

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
/งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น/งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

โครงการที่
เกี่ยวกับงาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห์/
งานสังคม
สงเคราะห์

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งาน
บริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน/
งานไฟฟูา
ถนน/งาน
ก้าจัดขยะ
มูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งาน
บริหาร
ทั่วไป/งาน
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งานกีฬา
และ
นันทนาการ
/งาน
ศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ
เกษตร

โครงการที่
เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งาน
ส่งเสริม
การเกษตร
/งาน
อนุรักษ์
แหล่งน้้า
และปุาไม้

แผนงาน
งบกลาง

โครงการที่
เกี่ยวกับ
งานงบ
กลาง
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แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)

เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
ทต.เสาธงหิน

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยูอ่ าศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เสริมสร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี

เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จ้านวนคนหรือสิ่งของ (ก้าหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ)

พัฒนาการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

การบริหารงานของ
องค์กรมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี
งาม
ส่งเสริมและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ)
จ้านวนคนหรือสิ่งของ (ก้าหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวนสาธารณะ
และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
8. ก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้าและทาง
ระบายน้้า
9. พัฒนางานผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
10.พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟูา
11.พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
12.ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ
ท่าข้าม ที่จอดรถ

แผนงาน
บริหาร
งานทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้า
เสีย และมลพิษต่าง ๆ
2 .ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
สุสาน ฌาปนสถาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
การฆ่าสัตว์
4. ท้านุบ้ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

1. ส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ฝึกและประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พาณิชย์ การลงทุน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมภาค
เกษตรกรรมปลอดภัย
ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริม สนั
2 บสนุนการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชิง
อนุรักษ์.
7. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลี้ยงสัตว์

ส่
ง
เ
ส
แผนงาน
ริ
เคหะและ
ม
ชุมชน
ส
นั

1. ส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัว
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกันรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมสนับสนุน
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
5. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

1. ส่งเสริม
สนับสนุน รักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ศาสนาและวัน
ส้าคัญต่าง ๆ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท้าแผน พัฒนา
ท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/
ชุมชน
และการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบการ
บริหารราชการให้มี
ความทันสมัยตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เพิ่มทักษะพลเมืองเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ
เกษตร

แผนงาน
งบกลาง
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้า
ประสงค์
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาให้เป็นเมือง

พัฒนาเมืองนนทบุรี พัฒนาเมืองนนทบุรี คุณภาพชีวติ ที่มีคุณภาพชีวติ ที่

น่าอยูร่ องรับการ

เพือ่ การอยูอ่ าศัย

เพือ่ การอยูอ่ าศัย

อยูอ่ าศัยของ

ของประชาชน

ของประชาชน

ประชาชนทุกระดับ

อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

ที่ดีขึ้น

จานวนประชาชน

ดีขึ้นและได้รับ
บริการทั่วถึง

แบบ ยท.03
ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80%

80% คงอัตราความ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งใน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

สานักปลัดเทศบาล หน่วยงาน

สาเร็จไว้ 80%

และนอกโรงเรียน

เช่น โครงการสนับ

กองวิชาการฯ

ทุกปี

2. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

สนุนค่าใช้จา่ ยการ

กองการศึกษา

ยาเสพติด

บริหารสถานศึกษา/

กองสาธารณสุขฯ

3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวติ เด็ก

โครงการ/โครงการ

กองสวัสดิการฯ

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เสาธงหินร่วมใจ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ห่างไกลยาเสพติด
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข

อย่างยัง่ ยืน/โครงการ

การอนามัยครอบครัวและการรักษา

ผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง/

พยาบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพ

6. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและ

ชีวติ คนพิการ/โครงการ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เผยแพร่ให้ความรู้
7. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา สวน

เกี่ยวกับพรบ.รักษา

สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ความสะอาดและความ

8. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทางบก

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทางน้า และทางระบายน้า

ของบ้านเมือง/โครงการ

9. พัฒนางานผังเมืองรวม

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/

กองช่าง

ที่เกี่ยวข้อง
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

โครงการก่อสร้าง

10.พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟ้า

ปรับปรุง วางท่อ

11.พัฒนาการระบบจราจร วิศวกรรม

ระบายน้า ฯลฯ

จราจรและขนส่ง
12.ก่อสร้างปรับปรุงตลาด ท่าเทียบเรือ
ท่าข้าม ที่จอดรถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80%

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบกาจัด

โครงการที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขฯ

สาเร็จไว้ 80%

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และ

เช่น โครงการผ้าป่า

ทุกปี

มลพิษต่าง ๆ

รีไซเคิล/โครงการ

80% คงอัตราความ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหาร

สภาพแวดล้อม

พัฒนาให้เป็นเมือง

เสริมสร้างและ

เสริมสร้างและ

จัดการ

ดีขึ้นและยัง่ ยืน

ที่เป็นมิตรกับ

พัฒนาการบริหาร

พัฒนาการบริหาร

ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม

จัดการทรัพยากร

จัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและ

2. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมสุสาน

ธนาคารรีไซเคิล/

ธรรมชาติและ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

และฌาปนสถาน

โครงการคนรุ่นใหม่

สิ่งแวดล้อมอย่าง

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ให้มีคุณภาพ

3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการ

หัวใจสีเขียว/โครงการ

ยัง่ ยืน

ยัง่ ยืน

ที่ดี

ฆ่าสัตว์

รณรงค์รักษาความ

4. ทานุบารุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สะอาดในวันสาคัญ

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

5. ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน

หน่วย
สนับสนุน
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริม

ประชาชนมี

พัฒนาเป็นเมือง

เสริมสร้างและ

เสริมสร้างและ

สนับสนุน

รายได้เพิม่

เศรษฐกิจสร้าง

พัฒนาเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจ

อาชีพเพือ่

มากขึ้น

สรรค์ให้กับภาค

สร้างสรรค์ได้

สร้างสรรค์ได้

การบริการ ภาค

มาตรฐานและมี

เกษตรกรรม

มูลค่าเพิม่

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80%

80% คงอัตราความ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

1. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการฯ

หน่วยงาน

สาเร็จไว้ 80%

พอเพียง

เช่น โครงการสนับ

กองวิชาการฯ

ที่เกี่ยวข้อง

ทุกปี

2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและ

สนุนการดาเนินงาน

สร้างรายได้

ประกอบอาชีพ

ศูนย์การเรียนรู้หลัก

มาตรฐานและมี

ให้กับ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์

ปรัชญาเศรษฐกิจ

มูลค่าเพิม่

ประชาชน

การลงทุน

พอเพียง/โครงการ

ภาคพาณิชยกรรม

4. ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน

สนับสนุนกลุ่ม

ภาคการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม

ประชาชนในชุมชน

และการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัย

เขตเทศบาลตาบล

ที่มีคุณภาพและมี

ได้มาตรฐาน

เสาธงหิน/โครงการ

มาตรฐานสากล

6. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริมเผยแพร่

โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์

สินค้า OTOP/

7. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลตาบล
เสาธงหิน/โครงการ
ฯลฯ
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้า
ประสงค์
ประชาชนมี

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประชาชนมีความ

พัฒนาให้เป็นเมือง

พัฒนาด้านทรัพยา- พัฒนาด้านทรัพยา- ความปลอด- สุขในการอยู่

น่าอยูร่ องรับการ

กรมนุษย์และสังคม กรมนุษย์และสังคม ภัยในชีวติ

อยูอ่ าศัยของ

ให้ก้าวหน้า

ให้ก้าวหน้า

ประชาชนทุก

ปลอดภัยและ

ระดับ

ยัง่ ยืน

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80% คงอัตราความ

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง

โครงการที่เกี่ยวข้อง

สานักปลัดเทศบาล หน่วยงาน

สาเร็จไว้ 80%

สถาบันครอบครัว

เช่น โครงการอบรม

กองวิชาการฯ

ทุกปี

2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษา

ผู้นาชุมชนและอาสา

กองสาธารณสุขฯ

และทรัพย์สิน

ความสงบเรียบร้อยในชีวติ และทรัพย์สิน

สมัครเพือ่ เฝ้าระวัง

กองสวัสดิการฯ

ปลอดภัยและ

และมีส่วน

3. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและ

การใช้ความรุนแรงต่อ

กองการศึกษา

ยัง่ ยืน

ร่วมในการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

เด็กและสตรี/โครงการ

พัฒนา

พัฒนาท้องถิ่น

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ท้องถิ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กร

บนท้องถนนช่วงเทศกาล

ภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ

สาคัญ/โครงการอบรม

5. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและ

และ/หรือรณรงค์จดั ทา

บรรเทาสาธารณภัย

สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

อาศัย

80%

กลยุทธ์

ความมั่นคงของชาติ/
โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV/โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพ/โครงการรณรงค์
ป้องกันสาธารณภัย
ฯลฯ

ที่เกี่ยวข้อง
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5

บริหารจัด

พัฒนาเป็นเมือง

พัฒนาการบริหาร

พัฒนาการบริหาร

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดการให้มี
ให้กับภาคการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ประชาชนมี

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80%

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

80% คงอัตราความ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

สานักปลัดเทศบาล หน่วยงาน

การตามหลัก ความพร้อมใน

สาเร็จไว้ 80%

พัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน

เช่น โครงการจัดทา

กองวิชาการฯ

จัดการให้มี

ธรรมาภิบาล การเข้าสู่

ทุกปี

และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น/

กองคลัง

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิภาพและ

เพือ่ รองรับ

ประชาคม

2. พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มี

โครงการอบรมเผยแพร่

บริการ ภาค

สามารถรองรับการ

สามารถรองรับการ การเข้าสู่

อาเซียน

ความทันสมัยตอบสนองความต้องการ

ให้ความรู้ผู้ประกอบการ

เกษตรกรรม

เข้าสู่ประชาคม

เข้าสู่ประชาคม

ประชาคม

ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น/

ภาคพาณิชยกรรม

อาเซียนได้

อาเซียนได้

อาเซียน

3. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

โครงการฝึกอบรม

ภาคการลงทุน และ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิม่ ทักษะ

กฎหมายให้กับบุคลากร

การท่องเที่ยวที่มี

พลเมืองเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน

เทศบาล/โครงการ

คุณภาพและมี

ประชาสัมพันธ์การ

มาตรฐานสากล

ดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลเสาธงหิน ฯลฯ

ที่เกี่ยวข้อง
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

โครงการที่เกี่ยวข้อง

สานักปลัดฯ

หน่วยงาน

สาเร็จไว้ 80%

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

เช่น โครงการจัด

กองการศึกษา

ที่เกี่ยวข้อง

ทุกปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมวันเทศบาล/

กองสวัสดิการฯ

ได้รับการส่งเสริม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา

โครงการจัดงานวัน

และพัฒนา

และวันสาคัญต่าง ๆ

สาคัญของชาติ/

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ส่งเสริมและ

วัฒนธรรม

พัฒนาให้เป็นเมือง

พัฒนา ส่งเสริม

พัฒนา ส่งเสริม

อนุรักษ์

ประเพณี

น่าอยูร่ องรับการ

และอนุรักษ์ศิลปะ

และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อยูอ่ าศัยของ

วัฒนธรรม จารีต

วัฒนธรรม จารีต

ประชาชนทุก

ประเพณี ภูมิปัญญา ประเพณี ภูมิปัญญา และภูมิ

ระดับ

ท้องถิ่นอันดีงาม

ท้องถิ่นอันดีงาม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาศิลปะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเพณี

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
80%

80%

80%

80% คงอัตราความ

ปัญญา

โครงการฝึกอบรม

ท้องถิ่น

พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม/โครงการ
รณรงค์รักษาความ
สะอาดในวันสาคัญ/
โครงการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์
ชุมชน/โครงการจัดงาน
ประเพณีวนั ขึ้นปีใหม่/
โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อ
การอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข

ด้าน
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

การเศรษฐกิจ
งบกลาง

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการฯ
- การรักษาความสงบภายใน - สานักปลัดเทศบาล
- การศึกษา
- กองการศึกษา
- สาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฯ
- สังคมสงเคราะห์
- กองสวั ส ดิ ก ารฯ
- เคหะและชุมชน
- กองช่าง
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ - กองสวัสดิการฯ
ชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรมและ - กองการศึกษา
นันทนาการ
- อุตสาหกรรมและการโยธา - กองช่าง
- งบกลาง
- กองสวัสดิการฯ
- สานักปลัดเทศบาล
- กองสาธารณสุขฯ

2.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริการชุมชนและสังคม
เสริมสร้างและพัฒนา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- เคหะและชุมชน
- การเกษตร

3.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิม่

- บริหารงานทั่วไป
- กองวิชาการฯ
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ - กองสวัสดิการฯ
ชุมชน
- การเกษตร
- กองสวัสดิการฯ

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

- กองสาธารณสุขฯ
- กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
สนับสนุน
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ที่

ยุทธศาสตร์

4.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัยและ
ยั่งยืน

5.

6.

ด้าน
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

งบกลาง
บริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการ บริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6
บริหารทั่วไป
พัฒนา ส่งเสริมและ
บริการชุมชนและสังคม
อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นอันดีงาม

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการฯ
- การรักษาความสงบภายใน - สานักปลัดเทศบาล
- สาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฯ
- สังคมสงเคราะห์
- กองสวัสดิการฯ
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ - กองสวัสดิการฯ
ชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรมและ - กองการศึกษา
นันทนาการ
- งบกลาง
- กองสวัสดิการฯ
- บริหารงานทั่วไป
- สานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการฯ
- กองคลัง

- บริหารงานทั่วไป
- เคหะและชุมชน
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- สานักปลัดเทศบาล
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสวัสดิการฯ
- กองการศึกษา

หน่วยงาน
สนับสนุน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 07

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2564
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพือ่ การอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4

240,000

4

240,000

4

240,000

4

240,000

16

960,000

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4

190,000

4

190,000

4

190,000

4

190,000

16

760,000

1.3 แผนงานการศึกษา

14

41,730,000

13

41,630,000

13

41,630,000

13

41,630,000

53

166,620,000

1.4 แผนงานสาธารณสุข

20

12,460,000

18

2,177,000

21

2,298,000

18

1,460,000

77

18,395,000

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2

50,000

2

50,000

2

50,000

2

50,000

8

200,000

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

3

1,800,000

1

200,000

1

200,000

4

2,360,000

9

4,560,000

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

450,000

1

450,000

1

450,000

1

450,000

4

1,800,000

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8

1,350,000

8

1,350,000

8

1,350,000

8

1,350,000

32

5,400,000

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15

21,960,000

7

16,360,000

5

3,710,000

10

30,310,000

37

72,340,000

1.10 แผนงานงบกลาง

5

35,042,000

6

38,870,000

6

41,530,000

6

43,490,000

23

158,932,000

76

115,272,000

64

101,517,000

65

91,648,000

70

121,530,000

275

429,967,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1
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ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2564
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

7

5,550,000

7

5,550,000

7

5,550,000

7

5,550,000

28

22,200,000

2.2 แผนงานการเกษตร

4

800,000

4

800,000

4

800,000

4

800,000

16

3,200,000

11

6,350,000

11

6,350,000

11

6,350,000

11

6,350,000

44

25,400,000

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

100,000

4

100,000

4

100,000

4

100,000

16

400,000

3.3 แผนงานการเกษตร

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

4

40,000

6

130,000

6

130,000

6

130,000

6

130,000

24

520,000

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

1,300,000

5

400,000

5

400,000

5

400,000

20

2,500,000

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7

5,355,000

6

355,000

6

355,000

6

355,000

25

6,420,000

4.3 แผนงานสาธารณสุข

2

670,000

2

670,000

2

670,000

2

670,000

8

2,680,000

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า
ปลอดภัยและยั่งยืน
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ปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2564
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

675,000

9

885,000

8

785,000

8

785,000

30

3,130,000

4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

12

800,000

4.7 แผนงานงบกลาง

1

250,000

1

280,000

1

310,000

1

340,000

4

1,180,000

24

8,470,000

27

2,810,000

26

2,740,000

26

2,770,000

99

15,610,000

10

2,070,000

10

2,070,000

10

2,070,000

10

2,070,000

40

8,280,000

10

2,070,000

10

2,070,000

10

2,070,000

10

2,070,000

40

8,280,000

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

1,255,000

3

1,255,000

3

1,255,000

3

1,255,000

12

5,020,000

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7

900,000

7

900,000

7

900,000

7

900,000

28

3,600,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6

12

2,225,000

12

2,225,000

12

2,225,000

12

2,225,000

20

5,300,000

รวมทั้งสิ้น

139

134,517,000

130

115,102,000

130

105,163,000

135

135,075,000

502

354,782,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรกั ษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพือ่ บริการประชาชน

บริการประชาชนทีม่ ารับ

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 95 การให้บริการประชาชน สานักปลัดฯ

ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

บริการตามโครงการ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้ใช้ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

เสาธงหิน

เทศบาลเคลื่อนที่

บริการได้ เสาธงหินมีประสิทธิภาพ
รับความ เพิม่ มากขึ้น
พึงพอใจ
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1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

2 โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

จัดการฝึกอบรมสาหรับ

เด็กและเยาวชน จานวน

15,000

15,000

15,000

15,000

ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้ใช้

เกมส์ Minecraft สาหรับ

เด็กและเยาวชนให้มี

2 รุน่ ๆ ละ 15 คน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้ารับ

เด็กและเยาวชน

ทักษะด้านการแก้ปัญหา

การอบรมมี เรียนให้เกิดประโยชน์

และการคิดอย่างมีระบบ

ทักษะการ และให้มีทักษะด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการฯ

เวลาว่างช่วงปิดภาค

คิดที่เป็น การแก้ไขปัญหาและ
ระบบ

3 โครงการฝึกเขียนโปรแกรม

การคิดอย่างมีระบบ

จัดการฝึกอบรมสาหรับ

เด็กและเยาวชน จานวน

15,000

15,000

15,000

15,000

ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนมี

คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กและ

เด็กและเยาวชนให้มี

2 รุน่ ๆ ละ 15 คน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้ารับ

เยาวชน

ทักษะด้านเขียนโปรแกรม

การอบรมมี โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน

ทักษะการ พืน้ ฐาน
เขียน
โปรแกรม

ทักษะด้านการเขียน

กองวิชาการฯ
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1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

4 โครงการโลกใหม่ไร้ขดี จากัด

จัดการอบรมให้ความรู้

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 60 ประชาชนมีความรูใ้ น

ใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วย

ในการใช้สมาร์ทโฟนให้

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้ารับ

สมาร์ทโฟน (Globalization

เป็นประโยชน์กบั ชีวิต

ประชาชนทัว่ ไป จานวน

การอบรม โฟนให้เป็นประโยชน์

Life by smart Phone)

ประจาวัน

3 รุน่

สามารถนา กับชีวิตประจาวัน
ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิต

ประจาวัน

การใช้อปุ กรณ์สมาร์ท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการฯ
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด ฯ

1 โครงการเสาธงหินร่วมใจ

เพือ่ อบรมและ/หรือ

ประชาชนในเขตพืน้ ที่

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 85 ปัญหายาเสพติดในเขต

ห่างไกลยาเสพติดอย่าง

รณรงค์ให้เด็กและ

ตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ยั่งยืน

ประชาชนรูถ้ งึ โทษภัย

จานวน 1 ครัง้ / 1 ปี

ของผู้เข้ารับ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

การอบรม ลดลง , เด็ก เยาวชน

ของยาเสพติด

รู้ถึงโทษภัย และประชาชนได้รับ

- เพือ่ ประชาสัมพันธ์

ของยาเสพติด

ความรู้

และรณรงค์ร่วมกันเฝ้า
ระวังยาเสพติดของชุมชน
2 โครงการช่วยเหลือบรรเทา

เพือ่ ช่วยเหลือและบรรเทา ประชาชนทีป่ ระสบภัยที่

ความเดือดร้อนของประชาชน ความเดือดร้อนของ

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

ทีเ่ กิดจากสาธารณภัย

ตาบลเสาธงหิน

ประชาชนทีไ่ ด้รับความ

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 95 สามารถบรรเทาความ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของประชาชน

เดือดร้อนให้กบั

ที่ประสบภัยได้

ประชาชน

เดือดร้อน

รับการดูแล

3 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้

เพือ่ อบรมและ/หรือ

ผู้ประกอบการร้านค้า

20,000

20,000

20,000

20,000

เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ

รณรงค์จดั ทาสื่อให้

หาบเร่แผงลอย

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้

สะอาดและความเป็นระเบียบ ผู้ประกอบการ ร้านค้า

สานักปลัด ฯ

จานวน 100 คน

ร้อยละ 75 ผู้ประกอบการมี

ประกอบการ

ความรู้ และเข้าใจใน
งานเทศกิจและ พรบ.

สานักปลัด ฯ
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เรียบร้อยของบ้านเมือง

ผู้ครอบครองอาคารได้

มีความรู้ รักษาความสะอาด

พ.ศ. 2535

รับความรู้ ความเข้าใจใน

เกี่ยวกับ และความเป็นระเบียบ

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กฎหมาย

4 โครงการจัดระเบียบชุมชน

เพือ่ กาหนดจุดผ่อนผัน

เพือ่ ประชุมคณะกรรมการ

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 70 เพือ่ มีจดุ ผ่อนผันและ

หรือจุดผ่อนผันสาหรับ

สาหรับผู้ค้าขาย และเพือ่

กาหนดจุดผ่อนผันรวมทัง้

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผูค้ ้าขาย

เพือ่ ความเป็นระเบียบ

ผู้ค้าขาย

ความเป็นระเบียบ

จัดทาประชาคมเพือ่

มีสถานทีใ่ น

เรียบร้อยในการค้า

เรียบร้อยและกระตุ้น

กาหนดจุดผ่อนผัน

การค้าขาย ขายในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ

เศรษฐกิจชุมชน

จานวน 200 คน

สานักปลัด ฯ
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการอาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,200,000

7,200,000

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ

- เด็กปฐมวัยในศูนย์

7,200,000

ด้านร่างกาย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนได้ เด็กเล็ก โรงเรียนใน

7,200,000 100%ของ นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

รับประทาน

สังกัด และโรงเรียนใน

- โรงเรียนในสังกัด

อาหารเสริม

เขตเทศบาลมีอาหาร

- โรงเรียนในเขตพืน้ ที่

(นม)

เสริม (นม) รับประทาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย
2 โครงการสนับสนุน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ร้อยละ 100

นักเรียนได้รับประทาน

ค่าใช้จา่ ยการบริหาร

กลางวันและค่าจัด

เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ของนักเรียน

อาหารกลางวันอย่าง

สถานศึกษา

การเรียนการสอนสาหรับ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

รับประทาน

เพียงพอ และมีสื่อ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ

อาหารอย่าง

การเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เพียงพอและ

สาหรับพัฒนาอย่าง

ตาบลเสาธงหิน

ได้ใช้สื่อ ครบครัน
การเรียน
การสอน

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เพือ่ ให้เด็กเล็กได้รับ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นา

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละ 80 เด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นา

เรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้

ประสบการณ์จริงจาก

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

สู่โลกกว้าง)

แหล่งเรียนรูน้ อกสถานที่

ของนักเรียน

เด็กเล็กและนักเรียน

เสาธงหิน จานวน 4 ศูนย์

ได้รับความรู้

โรงเรียนในสังกัดได้รับ

และโรงเรียนในสังกัด

จากประสบ

ประสบการณ์ตรงนา

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

การณ์จริง มาประยุกต์ในการเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

และชีวิตประจาวัน
4 โครงการเพิม่ พูนศักยภาพ

เพือ่ ให้คณะกรรมการศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 ศูนย์

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละ 80 คณะกรรมการศูนย์

การบริหารจัดการ

และผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีความรู้ คณะกรรมการศูนย์ และ

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต) ของผู้ร่วม และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

สถานศึกษา

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

โครงการ สามารถนาความรูม้ า

และพัฒนาเด็กเป็นไปอย่าง

ได้นา

มีคุณภาพ

ความรู้ที่ ประสิทธิภาพภาพยิ่งขึ้น
ได้จากการ

อบรมมา
พัฒนา
ศพด.

ปรับปรุง ศพด.ให้มี

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

5 โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กสมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี ผู้ปกครองนักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 85 ผู้ปกครองนักเรียนได้

ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ ง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

ของผู้เข้าร่วม

กองการศึกษา

ทราบเกี่ยวกับพัฒนา

ของพัฒนาการและการ

โรงเรียนในสังกัด

โครงการมี การเด็กก่อนวัยเรียน

อบรมเลี้ยงดูลูกได้อย่าง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ความรูค้ วาม

และพัฒนาการทัง้

เข้าใจในการ

4 ด้าน

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พัฒนาการ

เด็กสมวัย

6 โครงการอบรมซักซ้อมแผน

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

คณะครู ผู้ดูแลเด็กและ

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 85 มีความรูเ้ กี่ยวกับการ

อพยพหนีไฟ (หนูจา๋ เตรียม

เกี่ยวกับการดับเพลิง

นักเรียนศพด.และโรงเรียน

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

ของผู้เข้าร่วม

พร้อมซ้อมหนีไฟ)

เบือ้ งต้นและแผนอพยพ

ในสังกัดและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ดับเพลิงและแผนการ

โครงการมี อพยพขณะเกิด

หนีเพลิงไหม้ให้กบั เด็ก

ความรู้เกี่ยว

และคณะครู

กับการปฏิบตั ิ

ตัวเมื่อเกิด

เพลิงไหม้

เพลิงไหม้

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

7 โครงการดนตรีและนาฎศิลป์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เพือ่ ให้นักเรียนเกิด

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ80 นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา

จินตนาการ ความคิด

และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

ของนักเรียน

เด็กเล็กและโรงเรียน

สร้างสรรค์ พัฒนา

ตาบลเสาธงหิน

มีทกั ษะทาง

ในสังกัดสามารถ รา เต้น

ความคิด พัฒนาทักษะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน

ด้านดนตรี ร่วมงานในชุมชน และ

และเกิดอารมณ์สุนทรีย์

ดนตรี อาทิ จัดกิจกรรม

และมีความ กล้าแสดงออก

ราไทย จัดกิจกรรมศิลป

กล้าแสดงออก

สร้างสรรค์
8 โครงการลูกเสือน้อย

เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา จัดกิจกรรมการเรียน

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการ

(Junior scout)

เด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด การสอน (ลูกเสือน้อย)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

(งบ ทต)

ของผู้เข้าร่วม

พัฒนาด้านร่างกาย

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(Junior scout)

โครงการมี จิตใจ อารมณ์ สังคม

มีการพัฒนาทัง้ ด้าน

1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ

พัฒนาการ สติป๎ญญา และทักษะ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์

2. ศพด.แก้วอินทร์ฯ

และทักษะ การดารงชีวิต

สังคม และสติป๎ญญา

3. ศพด.เทศบาล 1

ทางด้านต่างๆ

ส่งเสริมทักษะการดารง

4. ศพด.เทศบาล 2 และ

ที่ได้อบรมมา

ชีวิต

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตาบลเสาธงหิน

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

9 โครงการวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมทา

เด็กอนุบาล 3 ขวบ

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80 เด็กและแม่ได้มีกจิ กรรม กองการศึกษา

กิจกรรมเกี่ยวกับพระคุณ

สังกัดเทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้ร่วม ทีด่ ีต่อกัน เด็กรูจ้ กั การ

แม่ และรูจ้ กั การกตัญํู

เสาธงหิน ทัง้ 4 ศูนย์ และ

โครงการมี กตัญํูกตเวที

กตเวที

ผู้ปกครอง

ความรักและ

สานึกใน
พระคุณของ

แม่

10 โครงการประเมินคุณภาพ

1. เพือ่ กากับติดตามให้ครู ดาเนินการจัดนิเทศ กากับ

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 95 - ครูผู้ดูแลเด็กได้ปรับ

ภายในและภายนอก

ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการ ติดตาม การบริหารงาน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของครูผู้ดูแล

เปลี่ยนพฤติกรรมใน

สถานศึกษา

เรียนการสอนให้บรรลุ

วิชาการ และงานทีไ่ ด้รับ

เด็กได้รบั การ

การอบรมการเรียนรู้

ตามจุดมุ่งหมายของ

มอบหมายอย่างน้อย

พัฒนาและ - ครูผู้ดูแลเด็กได้พฒ
ั นา

หลักสูตร

เดือนละ 1 ครัง้

เพิม่ ศักยภาพ

ตนเองให้มีคุณภาพสู่

2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์

- ครูผู้ดูแลเด็กและ

ในการ

ครูมืออาชีพ

และสร้างขวัญกาลังใจแก่

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงาน - นักเรียนทุกคนได้รับ

ครูผู้ดูแลเด็ก ทาให้เกิด

ได้รับการพัฒนาส่งเสริม

การพัฒนาเต็มตาม

ความเชื่อมั่นในการจัด

การปฏิบัติงานอย่างเป็น

ศักยภาพ

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

กิจกรรมการเรียน

ระบบ

- ผู้ปกครองและชุมชน

การสอนและปฏิบัติงาน

- ครูผู้ดูแลเด็กจัดการเรียน

มีความเชื่อมั่น

ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

การสอนได้อย่างมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3. เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน ประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานได้
11 โครงการพัฒนาเทคนิค

- เพือ่ ให้ครูมีความรู้

- จัดอบรมครูและผู้เกี่ยว

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 95 - ครูมีความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษา

การเรียนการสอนระดับ

ความเข้าใจเป้าหมาย

ข้องในสังกัดเทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ปฐมวัย

การจัดการศึกษาปฐมวัย

เสาธงหิน

ของผู้เข้าร่วม

เป้าหมายการจัดการ

อบรมมีความรู้

ศึกษาปฐมวัย

- เพือ่ ให้ครูมีความสามารถ

ควมเข้าใจ - ครูมีความสามารถจัด

จัดประสบการณ์การ

และสามารถ

เรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็น

นามาใช้ใน รูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็น

สาคัญ

องค์กรได้ สาคัญ

ประสบการณ์การเรียน

- เพือ่ ให้ครูสามารถ

- ครูสามารถประเมิน

ประเมินพัฒนาการของ

พัฒนาการของผู้เรียน

ผู้เรียนครบทุกด้านอย่าง

ครบทุกด้านอย่าง
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ
(ต่อ)

12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เหมาะสมตามวัยและ

เหมาะสมตามวัยและ

สอดคล้องกับสภาพจริง

สอดคล้องกับสภาพ

ของการเรียน

จริงของการเรียน

เพือ่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า

และอุปกรณ์อาคาร

สาหรับรองรับการติดตั้ง และอุปกรณ์ภายในอาคาร

อเนกประสงค์

เครื่องปรับอากาศภายใน อเนกประสงค์

100,000
(งบ ทต.)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 แห่ง มีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน กองการศึกษา

ปลอดภัยและเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงาน

อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ จานวน 1 แห่ง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เสาธงหิน 2 และโรงเรียน
เทศบาลเสาธงหิน
13 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการ

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารเรียนและอาคาร

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบของ

ประกอบ

อาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

โรงเรียน

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 90 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของอาคาร การดาเนินงานของ
สามารถใช้ โรงเรียน
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาล
เสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละ 100

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของอาคาร การดาเนินงานของ
สามารถใช้ โรงเรียน
งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

คุณภาพชีวิตทีด่ ีทงั้ ร่างกาย ตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ของผูส้ งู อายุ ตาบลเสาธงหินมี

จิตใจ และอารมณ์ สังคม

ในพื้นที่ คุณภาพชีวิตทีด่ ี

และอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ ี

เข้าร่วม

สามารถมีชีวิตทีย่ นื ยาว

โครงการ
มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

2 โครงการเสริมสร้างจิตเข้มแข็ง
ร่างกายแข็งแรง

-เพือ่ ให้ผู้ปุวยจิตเวช ภาวะ จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะ

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 ผู้ปุวยจิตเวชทีม่ ีอาการ

วิกฤติฉกุ เฉินได้รับการดูแล การดูแลช่วยเหลือผู้ปุวย

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ของผูร้ บั การ

อยู่ในภาวะวิกฤต

ช่วยเหลืออย่ามีคุณภาพ

จิตเวช ภาวะวิกฤติฉกุ เฉิน

อบรมมีความ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

-เพือ่ สร้างทีมช่วยเหลือ

แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

รู้ความเข้าใจ อย่างมีคุณภาพและ

ผู้ปุวยจิตเวช ภาวะวิกฤติ

ทีเ่ กี่ยวข้อง

และทักษะ ถูกต้อง มีการส่งต่อ

ฉุกเฉินในพืน้ ทีเ่ ทศบาล

การดูแล อย่างเป็นระบบตาม

ตาบลเสาธงหิน

ช่วยเหลือ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.
ผู้ปวุ ยได้ 2551

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาการเด็กดี
เริม่ ทีน่ มแม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หญิงตั้ง -ทารกแรกเกิด-6เดือน

กองสาธารณสุขฯ

-เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน

-ให้ความรูห้ ญิงตั้งครรภ์

50,000

50,000

50,000

50,000

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอดตั้งแต่

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ครรภ์และ ได้รับการเลี้ยงลูกด้วย

ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน

แรกเกิดถึง 5 ปี และการ

มารดาหลัง นมแม่ทถี่ กู ต้องและ

ให้กบั ประชาชน

คลอดตั้งแต่ ต่อเนื่อง

-สร้างความตระหนักใน

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-รับตรวจครรภ์ ฝากครรภ์

คุณค่าการเลี้ยงลูกด้วย

และให้คาแนะนาที่

ถึง 5 ปี การดูแลจากเจ้าหน้าที่

นมแม่

ศูนย์บริการสาธารณสุข

เข้าร่วม สาธารณสุข

-เพือ่ ให้ตาบลเสาธงหิน

-เยี่ยมบ้าน ติดตามและให้

ไม่นอ้ ยกว่า -บุคคลในครอบครัว

เป็น "ตาบลพัฒนาการเด็ก

คาแนะนาในการเลี้ยงดูบตุ ร

ร้อยละ 80 เกิดความรักความ

ดีเริม่ ทีน่ มแม่"

-ออกเยี่ยมบ้านและติดตาม

แรกเกิด -แม่และเด็กได้รับ

ผูกพัน ส่งผลให้เด็กมี

-สร้างความรักและความ อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการทีด่ ี

ผูกพันให้เกิดขึน้ ในครอบครัว -คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ

-ตาบลเสาธงหินเป็น

ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยง

แม่ตัวอย่างทีป่ ระสบความ

ตาบลพัฒนาการเด็ก

ลูกด้วยนมแม่

สาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนม

ดีเริม่ ทีน่ มแม่

-สร้างการมีส่วนร่วมใน

แม่อย่างเดียวในเดือนนมแม่

-ครอบครัว ชุมชน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แห่งชาติ

ท้องถิ่น สถานบริการ

ระหว่างครอบครัวชุมชน

สาธารณสุข และภาคี
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

ท้องถิ่น สถานบริการ

-ตั้งศูนย์ตาบลพัฒนาการ

เครือข่ายมีส่วนร่วม

สาธารณสุขและภาคี

เด็กดีเริม่ ทีน่ มแม่

ในการส่งเสริมการ

เครือข่าย
4 โครงการร้านอาหารสะอาด

1.ตรวจสอบสุขาภิบาล

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

200,000

200,000

200,000

200,000

สถานที่ ประชาชนได้บริโภค

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

จาหน่าย อาหารทีส่ ะอาดและ

รสชาติอร่อย (Clean Food

อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผงลอยจาหน่าย

Good Taste )

อาหารสะอาดรสชาติ

อาหารในพืน้ ทีเ่ ทศบาล

อาหาร ปลอดภัยปราศจาก

อร่อยของกรมอนามัย

ตาบลเสาธงหิน

ในพื้นที่ การปนเปือ้ น

ให้กบั ร้านอาหารและ

เทศบาลฯ

แผงลอยจาหน่ายอาหาร

ผ่านตาม

2.จัดอบรมเสริมความรู้

เกณฑ์

ความเข้าใจและความ

มาตรฐาน

ตระหนักในบทบาท

CFGT

ของผู้จาหน่ายอาหารแก่
ผู้ประกอบการจาหน่าย
อาหาร
3.มอบปูายรับรอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ ตลาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000 ผู้ประกอบ เจ้าของตลาดและ

ประชาชนเรือ่ งการ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อยให้กบั ร้าน
ร้านอาหารและแผงลอย
ทีผ่ ่านเกณฑ์การตรวจ

ประเมิน
5 โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย

สุขาภิบาลอาหารและ
ความปลอดภัยของอาหาร

การค้าใน ผู้ประกอบการค้าใน
ตลาด ตลาดรักษามาตรฐาน
ผู้บริโภค/ ตลาดให้มีความยั่งยืน
ประชาชน
มีความรู้
เรือ่ งอาหาร

สะอาด

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

6 โครงการตู้น้าดื่มปลอดภัย
ผู้บริโภคสุขใจ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปูองกันและควบคุม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญใน

คุณภาพน้าดื่มจากตู้น้าดื่ม เขตเทศบาลฯ

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ผ่านเกณฑ์ บริโภคน้าดื่มทีส่ ะอาด

หยอดเหรียญ

ตู้น้าดื่ม เพือ่ ให้ประชาชนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐาน และปลอดภัย
น้าดื่ม

7 โครงการตลาดสดสะอาด
สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน

1.เพือ่ รณรงค์และ

ตลาดและสุขาสาธารณะ

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาสัมพันธ์ในการ

ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) สาธารณะ สุขอนามัยทีด่ ีและมี

รักษาความสะอาดตลาด

8 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคเอดส์

ห้องสุขา ผู้ใช้ห้องสุขามี
ในพื้นที่ พฤติกรรมการใช้ห้อง

และสุขาในพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ

ได้มาตรฐาน

2.จัดกิจกรรมรักษาความ

ไม่เป็น

สะอาดตลาดและสุขาใน

แหล่งเพาะ

พืน้ ทีเ่ ทศบาล

พันธุ์เชื้อโรค

เพือ่ อบรมให้ความรู้

กองสาธารณสุขฯ

สุขาทีถ่ กู ต้อง

จัดกิจกรรมรณรงค์และ

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชน ประชาชนและเยาวชน กองสาธารณสุขฯ

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ในพื้นที่มี ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

กับประชาชนให้รจู้ กั ภัย
ของโรคเอดส์และวิธีการ

โรคเอดส์

ความรู้ใน เสาธงหินมีความรู้
เรื่องโรคเอดส์

เรือ่ งโรคเอดส์และ

81

1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

9 โครงการสายใยสายสัมพันธ์
ปูองกันเอดส์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปูองกันโรคเอดส์

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ห่างไกลจากโรคเอดส์

-เพือ่ รณรงค์และส่งเสริม

-จัดกิจกรรมรณรงค์และ

30,000

30,000

30,000

30,000

ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้ครอบครัวใน

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ในการปูองกันโรคเอดส์

เขตเทศบาลมีส่วนร่วมใน

มีความรู้ มีความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์

-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

การปูองกันโรคเอดส์ใน

เรื่องโรค และห่างไกลจากโรค

กับประชาชนในการ

ชุมชน

ปูองกันโรคเอดส์

-ฝึกอบรมให้ความรูก้ บั

ประชาชน ประชาชนและเยาวชน กองสาธารณสุขฯ
ในพื้นที่ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

เอดส์ เอดส์

ประชาชนในพืน้ ที่
10 โครงการหมอน้อยคอย
ช่วยเหลือ

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

จัดกิจกรรมอบรมให้

เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ความรูก้ บั เยาวชนในพืน้ ที่

100,000

100,000

100,000

100,000

มีเยาวชน -สามารถสร้างภูมิ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

เข้าร่วม คุ้มกันโรคภัยต่าง ๆ

เบือ้ งต้นและการดูแล

ในการดูแลรักษาพยาบาล

ไม่นอ้ ยกว่า ในชุมชน

บุคคลให้กบั เยาวชน

เบือ้ งต้น

ร้อยละ 80 -เกิดความรักความ

ห่วงใยระหว่างบุตร
หลานกับผู้สูงอายุ
พร้อมบุคคลในครอบครัว

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

11 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

จัดกิจกรรมรณรงค์

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน ชุมชนในพืน้ ทีต่ าบล

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ในพื้นที่ เสาธงหินมีความรู้

เกี่ยวกับโรคติดต่อ

ฝึกอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง

มีความรู้ เรือ่ งโรคติดต่อและ

โรคติดต่อในชุมชนและ

เรื่องโรค สามารถดูแลตนเองได้

โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า

ติดต่อและ

จากการเปิดประเทศ

เกิดโรค

อาเซียน

น้อยลง

12 โครงการรณรงค์ปูองกันโรค

-เพือ่ ลดอัตราเสี่ยงต่อการ รณรงค์ฉดี วัคซีนปูองกัน

150,000

150,000

150,000

150,000

สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

พิษสุนัขบ้าและควบคุม

เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่ โรคพิษสุนัขบ้าและแมว

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ลูกด้วยนม ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

สุนัขจรจัด

-เพือ่ ให้บริการฉีดวัคซีน

ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

ได้รับ เสาธงหินได้รับการ

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

เสาธงหินจานวน 1 ครัง้

วัคซีน ฉีดวัคซีนปูองกันโรค

-เพือ่ ควบคุมการระบาด

ต่อปี

ร้อยละ 80 พิษสุนัขบ้า

ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สามารถควบคุม

เลี้ยงลูกด้วยนม

การระบาดของโรค

-เพือ่ ลดปัญหาข้อร้องเรียน

พิษสุนัขบ้า ลดภาระ

ทีเ่ กี่ยวกับสุนัขและแมว

ค่าใช้จา่ ยของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ในการนาสัตว์ไปรับ
วัคซีน ลดปัญหาข้อ
ร้องเรียนทีเ่ กี่ยวกับ
สุนัขและแมว

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

จัดกิจกรรมรณรงค์และ

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน ประชาชนมีความรู้

ส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั

อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ในพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพของตนเอง ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

มีความรู้ ของตนเองและผู้ใกล้

อย่างถูกวิธีต้อนรับอาเซียน

ในการดู ชิดประชาชนมี

กองสาธารณสุขฯ

แลสุขภาพ สุขภาพดีตามวิถไี ทย

14 โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจ ฝึกอบรมให้ความรู้
สุขภาพ

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

50,000

50,000

50,000

50,000

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย

ให้เด็กปฐมวัย ประเมิน

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ผู้ปกครอง เทศบาลฯ มีสุขภาพ

ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก

ภาวะสุขภาพเด็กผู้ปกครอง

ครู ผู้ดูแล ทีแ่ ข็งแรง

รูจ้ กั การดูแลสุขภาพของ

ครู ผู้ดูแลเด็กในการดูแล

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู

ตนเองและสามารถดูแล

สุขภาพอย่างถูกวิธี

ในพื้นที่ ผู้ดูแลเด็กมีความรู้

สุขภาพของบุตรหลาน

เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยในพืน้ ที่

มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

รวมทัง้ มีความรูใ้ นการ

ในการดูแล ทีด่ ีขึ้น

ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ

สุขภาพที่

และส่งเสริมสุขภาพของ

ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กให้เหมาะสมตามวัยได้
15 โครงการเมนูชูสุขภาพ

16 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์

1. จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง สถานทีจ่ าหน่ายอาหารใน

150,000

200,000

200,000

200,000 ประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร กองสาธารณสุขฯ

อาหารปลอดภัยกับผู้ประกอบ เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ในพื้นที่มี ประชาชนและองค์กร

การจาหน่ายอาหารและผูส้ นใจ

อาหารที่ หน่วยงานต่างๆ ได้รับ

2. จัดงานมหกรรมเสาธงหิน

สะอาดและ ความรูด้ ้านโภชนาการ

อาหารปลอดภัยและการ

ถูกหลัก และอาหาร

ประกวดสุดยอดเมนูอาหาร

อนามัย

1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงศูนย์บริการ

บริการสาธารณสุข 1

การบริการด้านสาธารณสุข สาธารณสุข 1

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลเสาธงหินและพืน้ ที่
ใกล้เคียง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

-

-

200,000
(งบ ทต.)

-

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานมี

งานมี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

เพิม่ มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

85

1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้าง
ความอุ่นใจให้กบั
ประชาชนในพืน้ ที่
3. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง

บริการด้านสาธารณสุข
17 โครงการห้องทันตกรรม
(ศูนย์บริการสาธารณสุข1)

เพือ่ ให้บริการด้านการ

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

มีสถานที่ -สามารถเพิม่

รักษาพยาบาลในระดับ

หรือการแพทย์ จานวน

สาหรับให้ ประสิทธิภาพการ

ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน

7 รายการ ดังนี้

พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

1. ยูนิตทาฟัน

-

550,000

-

-

ประชาชน สาธารณสุขให้กบั

เสาธงหิน

2. เครือ่ งขูดหินน้าลาย

-

24,000

-

-

ประชาชนในพืน้ ที่

3 .เครือ่ งฉายแสง

-

38,000

-

-

ทต.เสาธงหินและ

4. เครือ่ งปัน่ อะมัลกัม

-

20,000

-

-

พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

5. ด้ามกรอฟันเร็ว 6 ตัว

-

45,000

-

-

-เพิม่ บริการด้านการ

6. ด้ามกรอฟันช้า 4 ตัว

-

20,000

-

-

สาธารณสุขและสร้าง

7. ชุดเครือ่ งมืออุดฟัน

-

120,000

-

-

ความอุ่นใจให้กบั

บริการ บริการด้านการ

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

18 โครงการถมดินพร้อมปรับ

1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

กรอฟัน ถอนฟันและ

ประชาชนในพืน้ ที่

ขูดหินน้าลาย

ทต.เสาธงหิน

ถมดินพร้อมปรับสภาพ

1,000,000

-

-

-

ประชาชน สามารถเพิม่ ประสิทธิ

สภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้าง

การบริการด้านสาธารณสุข พืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมสาหรับ

(งบ ทต.)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่

ก่อสร้างศูนย์บริการ

และมีสถาน การสาธารณสุขให้กบ
ั

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ตาบลเสาธงหินและพืน้ ที่

สาธารณสุข 2 เทศบาล

บริการปฐมภูมิ

ใกล้เคียง

ตาบลเสาธงหิน

ในเบือ้ งต้น ตาบลเสาธงหินและ

2.ขยายบริการด้านการ

จานวน 1 แห่ง

ได้รับบริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุขฯ

ภาพการบริการด้าน
ประชาชนในพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

สาธารณสุขและสร้าง
ความอุ่นใจให้กบั
ประชาชนในพืน้ ที่
19 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

เพือ่ ก่อสร้างศูนย์บริการ

ก่อสร้างศูนย์บริการ

สาธารณสุข 2 ให้เป็น

สาธารณสุข 2

ไปตามมาตรฐานและ

จานวน 1 แห่ง

การให้บริการประชาชน

10,000,000
(งบ.ทต.)

-

-

-

ประชาชน สามารถเพิม่ ประสิทธิ
ได้รับบริการ

ภาพการบริการด้าน

และมีสถาน สาธารณสุขให้กบ
ั

บริการ ประชาชนในพืน้ ที่

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

อย่างทัว่ ถึง

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปฐมภูมิใน ตาบลเสาธงหินและ
เบื้องต้น พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

20 โครงการจ้างเหมาออกแบบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

เพือ่ ให้บริการด้านการ

จ้างเหมาออกแบบ

150,000

-

-

-

ประชาชน สามารถเพิม่ ประสิทธิ

พยาบาลในระดับปฐมภูมิ

ก่อสร้างศูนย์บริการ

(งบ.ทต.)

แก่ประชาชนในพืน้ ที่

สาธารณสุข 2

และมีสถาน สาธารณสุขให้กบ
ั

อย่างทัว่ ถึง

จานวน 1 แห่ง

บริการ ประชาชนในพืน้ ที่

ได้รับบริการ

กองสาธารณสุขฯ

ภาพการบริการด้าน

ปฐมภูมิ ตาบลเสาธงหินและ
ในเบื้องต้น พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

21 โครงการจ้างเหมาตกแต่งภายใน เพือ่ ให้ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ปรับปรุงภายในศูนย์

สาธารณสุข 2 มีพนื้ ที่

บริการสาธารณสุข 2

ให้บริการประชาชน

จานวน 1 แห่ง

-

-

100,000
(งบ.ทต.)

-

มีประสิทธิ- การปฏิบัติงานมี

กองสาธารณสุขฯ

ภาพเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพเพิม่

ร้อยละ 90 มากขึ้น

เป็นไปตามมาตรฐาน
22 โครงการห้องกายภาพบาบัด

เพือ่ ให้บริการด้านการ

เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์ในการ

- สามารถเพิม่

(ศูนย์บริการสาธารณสุข2)

รักษาพยาบาลในระดับ

ดาเนินโครงการ จานวน

ประสิทธิภาพการ

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน

6 รายการ ดังนี้

พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

1. เครือ่ งให้การรักษา

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
บริการด้านการ

-

-

ด้วยกระแสไฟฟูาร่วม

300,000

-

1 เครื่อง สาธารณสุขให้กบั

ประชาชนในพืน้ ที่

(งบ.ทต.)

กับอัลตร้าซาว์ด 1 เครือ่ ง
2. หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน

ทต.เสาธงหินและ
-

-

ขนาดบรรจุ 12 แผ่น

150,000

-

1 เครื่อง พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

(งบ.ทต.)

-เพิม่ บริการด้านการ

จานวน 1 เครือ่ ง
3. เตียงไม้ชนิดสูง 1 ตัว

สาธารณสุขและสร้าง
-

-

40,000

-

1 ตัว ความอุ่นใจให้กบั

(งบ ทต.)
4. วงล้อบริหารไหล่

-

-

และแขน 1 เครือ่ ง
5. รอกคู่เหนือศีรษะ 1 ตัว

40,000

ประชาชนในพืน้ ที่
-

1 เครื่อง ทต.เสาธงหิน

(งบ ทต.)
-

-

18,000

-

1 ตัว

-

10 คู่

(งบ ทต.)
6. ถุงทรายจานวน 10 คู่

-

-

20,000
(งบ ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

23 โครงการห้องตรวจภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บริการด้านการ

เพือ่ จัดซื้อฉากกั้นห้อง

ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 รักษาพยาบาลในระดับ

บริเวณชั้น 2 ของศูนย์

ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน

บริการสาธารณสุข 1

พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

70,000

-

(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
มีสถานที่ -สามารถเพิม่
สาหรับให้ ประสิทธิภาพการ
บริการ บริการด้านการ
ประชาชน สาธารณสุขให้กบั

รายละเอียดดังนี้

ประชาชนในพืน้ ที่

1.ฉากกั้นห้องช่องทึบ

ทต.เสาธงหินและ

ขนาดกว้าง 4.0 ม.xสูง1.80 ม.

พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

จานวน 1 ชุด

-เพิม่ บริการด้านการ

2.ฉากกั้นห้องช่องทึบ

สาธารณสุขและสร้าง

ขนาดกว้าง 3.0 ม.xสูง1.80 ม.

ความอุ่นใจให้กบั

จานวน 1 ชุด

ประชาชนในพืน้ ที่

3.ฉากกั้นห้องช่องทึบ

ทต.เสาธงหิน

ขนาดกว้าง 2.0 ม.xสูง1.80 ม.

จานวน 1 ชุด
พร้อมค่าติดตั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

24 โครงการเงินทุนหมุนเวียน

เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับ

50,000

50,000

50,000

50,000

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

ในการบริหารงานของ

การบริหารงานของ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ภาพเพิ่มขึ้น ในการบริหารจัดการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

มีประสิทธิ- มีเงินทุนหมุนเวียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละ 90 ของศูนย์บริการ

สาธารณสุข 1
25 โครงการเงินทุนหมุนเวียน

เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ในการบริหารงานของ

การบริหารงานของ

-

-

-

100,000 มีประสิทธิ- มีเงินทุนหมุนเวียน

กองสาธารณสุขฯ

(งบ.ทต.) ภาพเพิ่มขึ้น ในการบริหารจัดการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ร้อยละ 90 ของศูนย์บริการ

สาธารณสุข 2
26 โครงการบริหารจัดการ

1.เพือ่ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ

-จัดตั้งชุดปฏิบัติการ

50,000

50,000

50,000

50,000

ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ฉุกเฉินของเทศบาลฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ในพื้นที่ได้ สามารถเรียกใช้บริการ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

จานวน 1 ชุด พร้อมให้

รับบริการ จากชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

บริการประชาชน

ได้รวดเร็ว เทศบาลตาบลเสาธงหิน

2.เพือ่ ให้ประชาชนที่

-อบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู้

เมื่อเกิดการเจ็บปุวย

เจ็บปุวยฉุกเฉินและ

ให้กบั ผู้ปฏิบัติงานในระบบ

ฉุกเฉินหรือประสบ

ประสบอุบัติเหตุได้รับ

การแพทย์ฉกุ เฉิน

อุบัติเหตุตามมาตรฐาน

บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน

ประชาชน 1.ประชาชนในพืน้ ที่

ของระบบการแพทย์

กองสาธารณสุขฯ
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1.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

ทีม่ ีมาตรฐานอย่าง

ฉุกเฉิน

ทันท่วงที

2. อัตราการเสียชีวิต

3.เพือ่ ให้ระบบบริหาร

พิการจากการบาดเจ็บ

จัดการงานการแพทย์

และเจ็บปุวยฉุกเฉิน

ฉุกเฉินของเทศบาลฯ

ลดลงและประชาชน

สามารถดาเนินงาน

ได้รับการช่วยเหลือ

บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน

รับ ส่ง ผู้ปุวยฉุกเฉิน

แก่ประชาชนได้

ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

92

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คนพิการทุกประเภท

บริการทางการแพทย์และ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพของ

เสาธงหินทัง้ 8 หมู่บ้าน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

30 คน 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ของคนพิการ ให้มี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

คนพิการทุกประเภท

ได้รับการฟืน้ ฟู

2. ส่งเสริมอาชีพและการ

สมรรถภาพร่างกาย

มีงานทาของคนพิการ ทัง้

2.ทาให้คนพิการมีรายได้

การประสานงานกับภาค

สามารถพึง่ พาตนเองได้

เอกชน และการฝึกอบรม

3.คนพิการได้รับสิทธิ

อาชีพทีเ่ หมาะสม

ความช่วยเหลือจากรัฐ

3. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
คนพิการในการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจากรัฐโดยการ
ประสานงานจัดทาบัตร
ประจาตัวคนพิการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2 โครงการศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพ

1. เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ

กิจกรรมส่งเสริมและ

ผู้สูงอายุ (ศูนย์พฒ
ั นา

ชีวิตทีข่ องผู้สูงอายุในเขต

พัฒนาคุณภาพชีวติ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริม

พืน้ ที่ ทต.เสาธงหิน

1. ให้บริการกิจกรรมแพทย์

20,000

20,000

20,000

20,000

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.เสาธงหิน

2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขต

แผนไทย เช่น การสาธิต

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ทต.เสาธงหิน ได้รับการ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2.ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟู

ฟืน้ ฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครัง้ เป็นต้น

สุขภาพอย่างต่อเนื่องและ

และเข้าถึงบริการของรัฐ

เข้าถึงบริการของรัฐ

อย่างทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150 คน 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ทีด่ ีขึ้น
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1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คนพิการทุกประเภท

บริการทางการแพทย์และ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพของ

เสาธงหินทัง้ 8 หมู่บ้าน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

30 คน 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ของคนพิการ ให้มี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

คนพิการทุกประเภท

ได้รับการฟืน้ ฟู

2. ส่งเสริมอาชีพและการ

สมรรถภาพร่างกาย

มีงานทาของคนพิการ ทัง้

2.ทาให้คนพิการมีรายได้

การประสานงานกับภาค

สามารถพึง่ พาตนเองได้

เอกชน และการฝึกอบรม

3.คนพิการได้รับสิทธิ

อาชีพทีเ่ หมาะสม

ความช่วยเหลือจากรัฐ

3. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
คนพิการในการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจากรัฐโดยการ
ประสานงานจัดทาบัตร
ประจาตัวคนพิการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

93

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2 โครงการศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพ

1. เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ

กิจกรรมส่งเสริมและ

ผู้สูงอายุ (ศูนย์พฒ
ั นา

ชีวิตทีข่ องผู้สูงอายุในเขต

พัฒนาคุณภาพชีวติ

คุณภาพชีวิตและส่งเสริม

พืน้ ที่ ทต.เสาธงหิน

1. ให้บริการกิจกรรมแพทย์

20,000

20,000

20,000

20,000

อาชีพผู้สูงอายุ ทต.เสาธงหิน

2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขต

แผนไทย เช่น การสาธิต

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ทต.เสาธงหิน ได้รับการ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2.ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟู

ฟืน้ ฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครัง้ เป็นต้น

สุขภาพอย่างต่อเนื่องและ

และเข้าถึงบริการของรัฐ

เข้าถึงบริการของรัฐ

อย่างทัว่ ถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150 คน 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ทีด่ ีขึ้น
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1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ที่

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ป้องกันเหตุร้าย

โดยติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง

บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

1,200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ

กองช่าง

ของประชาชน

ป้องกันการเกิดอันตราย

จากเดิมเป็นดวงโคม LED

ในพื้นที่ได้รับ

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เพือ่ เพิม่ ความส่องสว่าง

ความสะดวก

ของประชาชน

บริเวณบางใหญ่ซิตี้

และป้องกัน

โครงการ 2 หมู่ที่ 6

การเกิดเหตุ

อันตราย

2 โครงการติดตั้งเครือ่ งวัด

เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ที่

หน่วยไฟฟ้าขนาด 30 (100) แอมป์ และป้องกันเหตุร้าย

ติดตั้งเครือ่ งวัดหน่วยไฟฟ้า
ขนาด 30 (100) แอมป์

230/400 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

400,000

-

-

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ของประชาชน

ปลอดภัยในชีวิต

230/400 โวลต์ 3 เฟส

ในพื้นที่ได้รับ

และทรัพย์สิน

พร้อมปักเสาพาดสาย สาหรับ

4 สาย พร้อมปักเสา

ความสะดวก

สถานีขนถ่ายขยะเทศบาล

พาดสาย

และป้องกัน

ตาบลเสาธงหิน หมู่ 5

(งบ ทต.)

การเกิดเหตุ

อันตราย

กองช่าง
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1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณคอนโดเก่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ทีแ่ ละ เพิม่ เสาและดวงโคม
ป้องกันเหตุร้าย

2564

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

(บาท)
2,000,000 ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ
(งบ ทต.)

ของประชาชน

ป้องกันการเกิดอันตราย

ในพื้นที่ได้รับ

ต่อชีวติ และทรัพย์สินของ

ความสะดวก

ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

และป้องกัน
การเกิดเหตุ

อันตราย

4 โครงการปรับปรุงดวงโคมไฟ
สาธารณะ บริเวณหมู่บ้าน
กฤษดานคร 10

เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ที่

ประชาชนได้รับความสะดวก

และป้องกันเหตุร้าย

ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน

-

-

-

150,000 ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ
(งบ ทต.)

ของประชาชน

ป้องกันการเกิดอันตราย

ในพื้นที่ได้รับ

ต่อชีวติ และทรัพย์สินของ

ความสะดวก

ประชาชน

และป้องกัน
การเกิดเหตุ

อันตราย

กองช่าง
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1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ที่
บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย
และป้องกันเหตุร้าย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนได้รับความสะดวก

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
10,000

ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ

กองช่าง

ของประชาชน

ป้องกันการเกิดอันตราย

หมู่บ้านมิตรประชา

ในพื้นที่ได้รับ

ต่อชีวติ และทรัพย์สินของ

บริเวณคอสะพาน

ความสะดวก

ประชาชน

(งบ ทต.)

และป้องกัน
การเกิดเหตุ

อันตราย
6 โครงการบารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

เพือ่ บารุงรักษาและ

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละ 100

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่ง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของทีด่ ินและ

ในเขตเทศบาลตาบล

ก่อสร้างต่าง ๆ ทีเ่ ป็น

หมู่ที่ 1 - 8

สาธารณะประโยชน์

สิง่ ก่อสร้าง เสาธงหินได้รับการ

ใช้งานได้ บารุงรักษาและ
ตามปกติ ปรับปรุงให้มีสภาพที่

พร้อมใช้งาน

กองช่าง
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1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

1.เพือ่ เป็นการพัฒนา

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่

450,000

450,000

450,000

450,000

600 คน 1. ผู้สูงอายุได้รับการ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

คุ้มครอง ส่งเสริมและ

ทัง้ ด้านสังคม วัฒนธรรม

ทัง้ 8 หมู่บ้าน

สุขภาพกาย สุขภาพใจ
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ยกระดับจิตใจ บ่มเพาะ
ลูกหลาน นาไปสู่สังคม
ทีแ่ ข็งแรงในระดับประเทศ
3.เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน

สนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการฯ
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1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมยาเสพติด
สาหรับเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ต่อต้านการใช้

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80 ลดปัญหายาเสพติดใน

ยาเสพติดในเด็ก และ

ให้หลีกเลี่ยงและมีจติ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้เข้า สถานศึกษา และในพืน้ ที่

เยาวชน

สานึกต้านยาเสพติดใน

อบรมสามารถ

โรงเรียน จานวน 2 แห่ง

รู้วิธีหา่ งไกล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพือ่ ให้เด็กได้แสดงออกถึง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

600,000

600,000

600,000

600,000 ร้อยละ 95 เด็กได้แสดงออก และ

ความรู้ ความสามารถทาง ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ด้านต่าง ๆ

เสาธงหิน

ของเด็ก เยาวชน

พัฒนาความรู้ ความ

และประชาชน

สามารถมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

แสดงออกใน
ทางที่เหมาะสม

3 โครงการส่งเสริมนันทนาการ

เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนในเขต

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 95 เด็ก และเยาวชนได้ทา

เด็กและเยาวชนได้มีทักษะ พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของเด็ก กิจกรรมร่วมกัน

ในด้านต่าง ๆ

เยาวชนที่เข้า

และสามารถนากลับ

กองการศึกษา
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1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร่วมโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

มีพฒ
ั นาการ
ด้าน อารมณ์

สังคม จิตใจ

4 โครงการฝึกสอนกีฬา
ขั้นพืน้ ฐาน

1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน จัดฝึกสอนให้ความรู้

100,000

100,000

100,000

100,000 เด็กและ 1. เด็กและเยาวชน

ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) เยาวชน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

เกี่ยวกับกีฬาให้กบั เด็ก

เสาธงหินได้ออกกาลังกาย และเยาวชนในเขตพืน้ ที่

30 คน

ตาบลเสาธงหินได้ออก

และใช้เวลาว่างให้เป็น

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ร้อยละ 100

กาลังกายและใช้เวลา

ประโยชน์ ห่างไกลยา

จานวน30 คน

ของผู้ร่วม ว่างให้เป็นประโยชน์

เสพติด

โครงการมี ห่างไกลยาเสพติด

2. เด็กและเยาวชนมี

ร่างกาย 2. เด็กและเยาวชนมี

ทักษะในการเล่นกีฬา

แข็งแรงขึ้น ทักษะในการเล่นกีฬา

ประเภทต่าง ๆ

และประเภทต่างๆ

กองการศึกษา

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

5 โครงการว่ายน้าเป็นเล่นน้า
ได้ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความ

100,000

100,000

100,000

100,000 เด็กและ 1. เด็กและเยาวชน

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน รูเ้ กี่ยวกับทักษะการ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) เยาวชน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

สามารถว่ายน้าเป็น

ว่ายน้า หลักความปลอดภัย

30 คน

ตาบลเสาธงหินได้ออก

สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ในการว่ายน้า การช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

กาลังกายและใช้เวลา

และผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติ

ตนเองและผู้อื่น สาหรับ

ของผู้ร่วม ว่างให้เป็นประโยชน์

เหตุทางน้าได้

เด็กและเยาวชน

โครงการมี ห่างไกลยาเสพติด

จานวน 30 คน

ร่างกาย 2. เด็กและเยาวชนมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

แข็งแรงขึ้น ทักษะในการเล่นกีฬา

และประเภทต่างๆ
6 โครงการฝึกสอนศิลปะ
ป้องกันตัว

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความรู้

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 85 1. เด็กและเยาวชน

พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

เกี่ยวกับศิลปะป้องกัน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้เข้า ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

เสาธงหินเรียนรูท้ ักษะ

ตัวให้กบั เด็กและเยาวชน

ร่วมโครงการ

เมื่อเกิดเหตุร้ายกับ

ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

มีทกั ษะใน ใช้เวลาว่างให้เป็น

ตนเองได้

เสาธงหิน จานวน 30 คน

การป้องกันตัว

ประโยชน์

จากการกระทา

2. เด็กและเยาวชนมี

ตาบลเสาธงหินได้

กองการศึกษา

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

101

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ต่อ)
7 โครงการจัดแข่งขันกีฬา

ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ทุกรูปแบบ ทักษะในการป้องกันตัว

จัดกิจกรรมการแข่งขัน

เด็ก เยาวชน และ

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ95 เด็ก เยาวชนและ

กีฬาให้กับเด็ก เยาวชน

ประชาชนในเขตพืน้ ที่

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้ร่วม ประชาชนในเขตพืน้

และประชาชน เพือ่ ให้เด็ก ตาบลเสาธงหิน

โครงการ ทีเ่ ทศบาลตาบล

เยาวชน และประชาชน

มีความสามัคคี

ประชาชนเสาธงหิน

ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

และห่างไกล

ได้ออกกาลังกายและ

กองการศึกษา

ยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด
8 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

- เพือ่ สร้างความสามัคคี

ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน 100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 - มีความสามัคคีและ

และภายนอกหน่วยงาน

ในหมู่คณะ

1. ร่วมแข่งขันกีฬา

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ราชการและองค์กรเอกชน

- เพือ่ สนับสนุนให้

(งบ ทต.)

ของพนักงาน

สุขภาพแข็งแรง

ภายนอกองค์กร

เทศบาล และ

- ประชาชนทัว่ ไปได้

ประชาชนมีทัศนคติทดี่ ี

2. กีฬาชุมชน/หมู่บ้าน

ประชาชน ร่วมแข่งขันกีฬา

ต่อเทศบาล

3.แข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา

มีความสามัคคี

และใช้เวลาว่างให้

กองการศึกษา

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

102

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้

พัฒนาคนนนทบุรีคัพ

และสุขภาพ

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.แข่งขันมหกรรมกีฬา

แข็งแรง สามัคคีในหมู่คณะ

- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้

ท้องถิ่นไทคัพ

ระหว่างเทศบาลกับ

ทักษะในการเล่นกีฬา

5. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

ชุมชน และเชื่อมความ

และเชื่อมสัมพันธ์กบั

ท้องถิ่นนนท์

สามัคคีนอกองค์กร

หน่วยงานอื่น

6. แข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอาเภอบางใหญ่คัพ

เป็นประโยชน์มีความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
กฤษดานคร 10 และซอย

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก

(บาท)
3,100,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีต (พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

(งบ ทต.)

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 เส้น ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง

7,589.71 ตารางเมตร)

สัญจรไป - มา

แยก หมู่ที่ 7

2 โครงการปรับปรุงฝาท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
น้าเหล็กหล่อเหนียว ถนน
ระบายน้าได้อย่างสะดวก

เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อเหนียว

1,700,000

จานวน 112 ฝา

(งบ ทต.)

-

-

-

112 ฝา การระบายน้าไหล

กองช่าง

สะดวกลดปัญหาน้า

มิตรประชา ซอยที่ 1 และ

ท่วมขัง

ซอยที่ 2 หมู่ที่ 8
3 โครงการก่อสร้างถนน

เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด

2,400,000

คสล. และวางท่อระบายน้า

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

5.00 เมตร ยาว 300.00

(งบ ทต.)

ถนนซอยหมู่บ้านบางใหญ่

ได้อย่างสะดวก

เมตร พร้อมวางท่อระบาย

วิลเลจ

น้า 1 ฝั่ง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร

-

-

-

1 เส้น การระบายน้าไหล
สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(บาท)
600,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่

สาหรับใช้ในการคมนาคม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1,394.00

(งบ ทต.)

สาเนียง หมู่ที่ 3

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

4 โครงการปรับปรุงผิวแอส

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยนามชุ่ม 1 หมู่ที่ 8

สาหรับใช้ในการคมนาคม 6.00 เมตร ยาว 179.00
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

1 เส้น ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง

ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สัญจรไป - มา
1,000,000
(งบ ทต.)

-

-

-

1 เส้น ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง

เมตร หนา 0.15 เมตร

สัญจรไป - มา

พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,020.00 ตารางเมตร
6 โครงการก่อสร้างถนน
เทิดพระเกียรติ ซอย 8
ต่อจากถนนคสล.เดิม
หมู่ที่ 8

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
สาหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 144.00
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
576.00 ตารางเมตร

600,000
(งบ ทต.)

-

-

-

1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 โครงการยกระดับถนน

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตหมู่บ้านมิตรประชา

หมู่บ้านมิตรประชา

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและทีม่ า
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

5 เส้น ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

900,000
(งบ ทต.)

-

-

สะดวกในการเดินทาง

ซอย 1,1/2,1/3,1/4,1/5

สัญจรไป - มา

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย

หมู่ที่ 8

กว่า 2,100.00 ตารางเมตร
เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ก่อสร้างปรับปรุงวางท่อ

500,000

วางท่อระบายน้า คสล. หมู่

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

ระบายน้า คสล. ขนาดเส้น

(งบ ทต.)

บ้านมิตรประชาจากถนน

ได้อย่างสะดวก

ผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

-

-

1 เส้น การระบายน้าไหล

กองช่าง

สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

ยาว 116.00 เมตร

หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ถงึ ทางโค้ง
เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อม

ทางพร้อมรางวี คสล. ถนน

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

รางวี คสล. ขนาดกว้าง

ซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ

ได้อย่างสะดวก

1.50 เมตร ยาว 325.00

9 โครงการก่อสร้างขยายไหล่

-

เมตร พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
487.50 ตารางเมตร

600,000
(งบ ทต.)

-

-

-

1 เส้น การระบายน้าไหล
สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน
ถนนเลียบคลองรางเสือปลา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
-

เพือ่ ป้องกันถนนและ

เขื่อนกันดิน คสล.

(บาท)
2,400,000

ตลิ่งพัง

ความยาว 159.00 ม.

(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 เขื่อน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและ

เก่าบริเวณตรงข้ามบ้านกานัน

ทรัพย์สิน

สมพงษ์ หมู่ 8
11 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทอี่ อก จานวน 1 แห่ง
หมู่บ้านเอื้ออาทร

กาลังกาย

50,000

-

-

-

1 แห่ง สร้างกิจกรรมในชุมชน

กองช่าง

ให้มาสนใจด้านกีฬา และ

(งบ ทต.)

ห่างไกลสารเสพติด

12 โครงการปรับปรุงถนน

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก

900,000

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีตพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

(งบ ทต.)

ถนนซอยวัดเสาธงหินถึง

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สะพานคลองบางโพ
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

-

-

-

1 เส้น ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง

2,210 ตารางเมตร

สัญจรไป - มา

หนา 0.05 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 6,200,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีต พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

(งบ ทต.)

-

-

-

1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

ทางแยกถนนแก้วอินทร์

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,419 เมตร

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สัญจรไป - มา

ถึงถนนเทศบาลตาบล
เสาธงหิน
14 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้าเลียบคลอง
บางพุทรา บริเวณ รพ.

เพื่อให้ประชาชนได้มีสะพาน สะพานทางเดินเท้า กว้าง

-

สาหรับใช้ในการคมนาคม 1.40 เมตร ยาว 192.00
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เมตร หนา 0.10 เมตร

เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างเขื่อนคสล.

และตลิ่งพัง

ความยาว 329.00 เมตร

1,350,000

-

-

(งบ ทต.)

1 สะพาน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

ส่งเสริมสุขภาพตาบล
เสาธงหินถึงบ้านนางชูไทย
หมู่ 5
15 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.
ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 8
ริมคลองรางเสือปลาเก่า
หมู่ที่ 8

-

5,000,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เขื่อน ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

16 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล.พร้อมบ่อ
พักบริเวณสามแยกหน้า

วัตถุประสงค์

แสวงแสงแป้น บริเวณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ท่อระบายน้า คสล.พร้อม

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

บ่อพัก หมู่ที่ 5 เส้นผ่าศูนย์

ได้อย่างสะดวก

กลาง 0.40 ม. ยาว 280.00

โรงเทียน ถึงคลองขื่อลัด
17 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพักซอย
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งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
1,200,000

(บาท)
-

(บาท)
-

(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
1 เส้น การระบายน้าไหล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

เมตร
เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ท่อระบายน้า คสล.พร้อม

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

บ่อพักท่อ คสล.ขนาดเส้น

ได้อย่างสะดวก

ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

สามแยกจากแนวท่อเดิมถึง

-

5,800,000

-

-

(งบ ทต.)

1 เส้น การระบายน้าไหล

กองช่าง

สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

ความยาวรวม 960.00 ม.

สุดเขต ทัง้ 2 ฝั่ง หมู่ 5, หมู่ 8
18 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพักถนน
เทิดพระเกียรติ 2 บริเวณ
บ้านเช่าลุงเบิม้ ถึงคลอง
รางเสือปลาเก่า หมู่ 8

เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา

ท่อระบายน้า คสล.

น้าท่วมขังในพืน้ ที่

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8

ได้อย่างสะดวก

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ยาว 490.00 ม.

-

2,000,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เส้น การระบายน้าไหล
สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

19 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน
ถนนเลียบคลองรางเสือปลา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดิน

และตลิ่งพัง

ความยาว 109.00 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

1 เขื่อน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,700,000
(งบ ทต.)

ปลอดภัยในชีวิตและ

ใหม่บริเวณหลังโรงงานเทียน
20 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน
พร้อมประตูปิด - เปิด ท่อ

ทรัพย์สิน
เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อม

และตลิ่งพัง

ประตูปดิ - เปิด ท่อระบายน้า

ระบายน้าบริเวณโค้งบ่อน้า

หมู่บ้านมิตรประชา จานวน

หมู่บ้านมิตรประชา

1 จุด

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก

ความสะดวกจากการใช้

คอนกรีตหนา 0.05 เมตร

ถนนเทิดพระเกียรติ 2

เส้นทางสัญจร ไป - มา

พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

จากทางแยกโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ถึงบ้านนางราตรี บุญนิ่ม

1,928.00 ตารางเมตร

-

-

100,000
(งบ ทต.)

-

1 เขื่อน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-

-

900,000
(งบ ทต.)

-

1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า เพือ่ จัดระเบียบทางเดินเท้า ทางเดินเท้าขนาดกว้าง

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

(บาท)
1,000,000

-

บริเวณทีว่ ่าการอาเภอบางใหญ่ ให้ประชาชนมีทางเดินเท้า 2.5 เมตร ความยาวรวม
สานักงานทีด่ ิน , สานักงาน

สาหรับใช้ในการสัญจรได้

อุตสาหกรรม

อย่างสะดวกรวดเร็ว

23 โครงการตีเส้นจราจรถนน
สายแก้วอินทร์ หมู่ที่ 5

(งบ ทต.)

334.00 เมตร

เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ตีเส้นจราจรถนนสาย

ความสะดวกจากการใช้

แก้วอินทร์

เพือ่ เป็นสัญญาณเตือน

กระพริบ หมู่ที่ 1 - 8

ตามจุดเสี่ยงในเส้นทาง

-

-

-

ส่องโค้ง

เพือ่ ลดปัญหาอุบัติเหตุ
ตามจุดเสี่ยงภัยจากการ
ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา

กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง

300,000

1 เส้น ประชาชนได้รับความ

(งบ ทต.)

สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

สัญจรไป - มา
จานวน 5 จุด

-

-

-

100,000

5 จุด ประชาชนได้รับความ

(งบ ทต.)

สะดวกในการเดินทาง

และลดปัญหาจากอุบัติเหตุ
25 โครงการติดตั้งกระจก

1 เส้น ประชาชนได้รับความ
สัญจรไป - มา

เส้นทางสัญจร ไป - มา
24 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

สัญจรไป - มา
จานวน 6 จุด

-

-

-

100,000

6 จุด ประชาชนได้รับความ

(งบ ทต.)

สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

26 โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดินเลียบคลองบางโพ บริเวณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบ

และตลิ่งพัง

คลองบางโพ บริเวณ

หมู่บ้านแก้วถาวร ซอย 6

หมู่บ้านแก้วถาวร ซอย 6

และซอย 8

และซอย 8 ความยาว

งบประมาณและทีม่ า
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

2 เขื่อน ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

(งบ ทต.)

ปลอดภัยในชีวิตและ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ทรัพย์สิน

22.00 เมตร
เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า

ทางเดินเท้า คสล. เลียบ

ความสะดวกจากการใช้

คสล. ขนาดกว้าง 1.40

คลองบางเดื่อจากทางแยก

เส้นทางสัญจร ไป - มา

เมตร ยาว 42.00 เมตร

27 โครงการก่อสร้างสะพาน

เดิมถึงบ้านนายธงชัย

หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

วงศ์คล้าย

58.80 ตารางเมตร

28 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้าคลองบางโพ
บริเวณปากคลองบางโพ

เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างประตูระบายน้า

และตลิ่งพัง

คลองบางโพ บริเวณปาก
คลองบางโพ จานวน 1 จุด

-

-

-

300,000 1 สะพาน ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

สัญจรไป - มา

-

-

-

12,000,000 1 จุด ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
(งบ ทต.)
ทรัพย์สิน

กองช่าง

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

29 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้าคลองบางพุทรา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ป้องกันถนน

ก่อสร้างประตูระบายน้า

และตลิ่งพัง

คลองบางพุทรา จานวน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

15,000,000 1 จุด ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.)
ปลอดภัยในชีวิตและ

1 จุด
30 โครงการการวางและ

เพือ่ พัฒนาบุคลากรของ

เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ทรัพย์สิน
10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 95 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของการจัด และมีความเข้าใจในงาน

ปรับปรุงผังเมืองรวม และ

อปท.ให้มีความรูก้ ารจัดทา

การจัดทาค่าพิกดั แนวเขต

ผังเมือง และการจัดทาค่า

ทาค่าพิกัด ด้านการปรับปรุงผังเมือง

การปกครองขององค์กร

พิกดั แนวเขตการปกครอง

และการวาง รวมเมือง/ชุมชน

กองช่าง

และ

ผังเมืองมี การจัดทาค่าพิกดั แนว

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสิทธิภาพ

31 โครงการบารุงรักษาและ

เพือ่ บารุงรักษาและ

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อ

ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่ง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

สร้าง

ก่อสร้างต่าง ๆ ทีเ่ ป็น

หมู่ที่ 1 - 8

สาธารณะประโยชน์

เขตการปกครอง

ร้อยละ 100 ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ของทีด่ ินและ

ในเขตเทศบาลตาบล

สิง่ ก่อสร้าง เสาธงหินได้รับการ

ใช้งานได้ บารุงรักษาและ
ตามปกติ ปรับปรุงให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

113

1.10 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ ตอบสนองนโยบาย

- ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

27,432,000 29,300,000 31,000,000

รัฐบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึง

ตามนโยบายของรัฐ

(งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)

สิทธิประโยชน์ได้อย่าง
ทัว่ ถึง

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

32,000,000 พ.ศ.2561=3,900 คน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
พ.ศ.2562=4,300 คน

ทีข่ ึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

- จัดให้มีสวัสดิการเบีย้

พ.ศ.2563=4,700 คน

แล้วได้รับสวัสดิการ

ยังชีพผู้สูงอายุสาหรับผู้ที่

พ.ศ.2564=5,000 คน

เบีย้ ยังชีพครบถ้วน

มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ตามนโยบายของรัฐ

ทีม่ ีภูมิลาเนาในเขตเทศบาล
และได้รับขึ้นทะเบียน
2 โครงการสนับสนุนการเสริม

1) เพือ่ ช่วยเหลือคนพิการ

- ขึ้นทะเบียนคนพิการ

4,800,000

สร้างสวัสดิการทางสังคมให้

ทีม่ ีรายได้ไม่เพียงพอแก่

ตามโครงการจัดสวัสดิการ

(งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน) (งบ อุดหนุน)

แก่ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ

การยังชีพหรือถูกทอดทิง้

เบีย้ ความพิการตาม

หรือขาดผู้อปุ การะเลี้ยงดู นโยบายรัฐบาล

5,760,000

6,720,000

7,680,000 พ.ศ.2561=500 คน 1. ช่วยเหลือคนพิการ
พ.ศ.2562=600 คน

ให้สามารถดาเนินชีวิต

พ.ศ.2563=700 คน

ได้ในเบือ้ งต้น

พ.ศ.2564=800 คน

2. ผู้พกิ ารและคนใน

หรือไม่สามารถประกอบ

- จัดให้มีสวัสดิการเบีย้

ครอบครัวมีขวัญ

อาชีพเลี้ยงตนเองได้

ความพิการให้แก่ผู้ทไี่ ด้

กาลังใจในการดารง

รับการขึ้นทะเบียน

ชีวิต

คนพิการ

กองสวัสดิการฯ
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1.10 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2) เพือ่ ตอบสนองนโยบาย

3. คนพิการในเขต

รัฐบาลให้คนพิการเข้าถึง

เทศบาลทีข่ ึ้นทะเบียน

สิทธิประโยชน์ได้อย่าง

คนพิการแล้วได้รับ

ทัว่ ถึง

สวัสดิการเบีย้ ความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พิการครบถ้วนตาม
นโยบายรัฐบาล
-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

3 โครงการคุ้มครองชีวิต

เพือ่ เป็นการเตรียมความ

ประชาชนในเขตพืน้ ที่

1,000 1.ผู้สูงอายุและ

ผู้สูงอายุ (และทุกคน)

พร้อมในการป้องกันและ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่

หลีกเลี่ยงความสูญเสียที่

ทัง้ 8 หมู่บ้าน

มีภัยพิบัติ

จะเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สิน

2.มีแนวทางปฏิบัติ

และวิถชี ีวิตของประชาชน

และบุคคลต่างๆ

ในสถานการณ์ทมี่ ีภัยพิบัติ

ในสังคมสามารถเข้ามา

ทางธรรมชาติ

มีส่วนร่วมในการทา

คน

ประชาชนมีหลักประกัน
มีความปลอดภัย

หน้าทีเ่ ป็นอาสาสมัคร
ได้อย่างกว้างขวาง

กองสวัสดิการฯ
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1.10 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีหนังสือ

210,000

210,000

210,000

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพืน้ ที่

รับรองแพทย์ ในเขตพืน้ ที่

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ทีย่ ากจน ไม่สามารถ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

4 โครงการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ เป็นเงินช่วยเหลือ

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

210,000 พ.ศ.2561=35 คน 1.ผู้ป่วยได้รับการ
(งบ ทต.)

ประกอบอาชีพเลี้ยง

พ.ศ.2562=35 คน

ช่วยเหลือดูแลจาก

พ.ศ.2563=35 คน

ภาครัฐ

พ.ศ.2564=35 คน

2.ผู้ป่วยมีคุณภาพ

ตนเองได้
5 โครงการจัดการจราจรใน
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการฯ

ชีวิตดีขึ้น

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

ภายในเขตเทศบาลตาบล

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้รับความ

ในด้านการจราจรและ

เสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ของประชาชน

สานักปลัดฯ

ปลอดภัยในการสัญจร

ได้รบั ความ ไปมา
ปลอดภัยด้าน

2.พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาล

การจราจร มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
6 โครงการเงินสมทบหลัก

เพือ่ สมทบระบบหลัก

ภายในเขตเทศบาลตาบล

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 อุดหนุน สปสช.เทศบาลตาบล

ประกันสุขภาพในระดับ

ประกันสุขภาพในระดับ

เสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ขต

ท้องถิ่นหรือพืน้ ทีเ่ ทศบาล

งบประมาณ

เสาธงหินได้จดั

ให้เป็นไป กิจกรรมโครงการ

กองสาธารณสุขฯ
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1.10 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์
ตาบลเสาธงหิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
เป็นตาม ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
ร้อยละของ ประชาชนในเขต

สานักงาน พืน้ ทีเ่ ทศบาลฯ
กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ
กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการผ้าป่ารีไซเคิล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

ส่งเสริมให้มีการคัดแยก

จัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล

50,000

50,000

50,000

50,000

ขยะในชุมชน

ในชุมชน (ขยะรีไซเคิล

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ขยะชุมชน มีความตระหนักและ

แลกพันธุก์ ล้าไม้)

ลดปริมาณ ประชาชนในพืน้ ทีม่ ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

ได้มากขึ้น รูว้ ิธีการคัดแยกขยะ
ร้อยละ70 เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวใน

เขตทต.เสาธงหิน
2 โครงการเลิกใช้ไม่ไร้ค่า

ส่งเสริมให้มีการใช้

จัดกิจกรรมตั้งกล่องรับ

50,000

50,000

50,000

50,000

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริจาคอลูมิเนียมนาไป

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) อลูมิเนียม ตระหนักใช้ทรัพยากร

บริจาคเพือ่ ทาขาเทียม

ปริมาณ ประชาชนในพืน้ ที่
ที่นาไป
บริจาค
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

อย่างคุ้มค่า

กองสาธารณสุขฯ
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2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการธนาคารรีไซเคิล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

-เพือ่ ส่งเสริมให้มีการ

-จัดกิจกรรมอบรมให้

100,000

100,000

100,000

100,000

คัดแยกขยะในชุมชน

ความรูใ้ นเรือ่ งการคัด

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ในชุมชน การจัดการอย่างถูกวิธี

-เพือ่ ลดปริมาณขยะใน

แยกขยะชุมชนจาก

ต้นแบบ

-ปริมาณขยะชุมชน

ชุมชน

ต้นทาง

ลดลง

ลดลง

-จัดตั้งธนาคารรีไซเคิล

ร้อยละ60 -สมาชิกของธนาคาร

ปริมาณขยะ

ในชุมชนต้นแบบ
4 โครงการเสาธงหินสวยใส
ไร้มลพิษคืนชีวิตสู่สังคม

-ขยะในชุมชนได้รับ

กองสาธารณสุขฯ

มีรายได้เพิม่ ขึ้น

-เพือ่ ปลูกจิตสานึกในการ

-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

200,000

200,000

200,000

200,000

สามารถเพิม่

คัดแยกขยะมูลฝอย

และอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ประสิทธิภาพ

-เพือ่ รณรงค์ให้มีการ

การจัดการขยะมูลฝอย

การบริหาร จัดการอย่างถูกวิธี

คัดแยกขยะ

ขยะติดเชื้อและของเสีย

จัดการขยะ -ประชาชนมีความรู้

อันตรายจากชุมชน

และของเสีย

-การรณรงค์อย่างมีส่วน

ชุมชนได้ การคัดแยกขยะ

ร่วมในการจัดการขยะ

ร้อยละ75 -สามารถลดขยะและ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ขยะและของเสีย
ชุมชนได้รับการบริหาร

ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องใน

ของเสียอันตรายจาก
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ
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2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

5 โครงการค่าใช้จา่ ยในการ

เพือ่ อุดหนุนกิจการกาจัด

อุดหนุนกิจการกาจัด

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 สามารถ มีสถานทีใ่ นการกาจัด

ดาเนินงานอุดหนุนกิจการ

ขยะให้กบั อบจ.นนทบุรี

ขยะให้กบั อบจ.นนทบุรี

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) กาจัดขยะ ขยะมูลฝอย

กาจัดขยะให้กบั อบจ.นนทบุรี

และทีก่ าจัดขยะ

และเอกชนจานวน

มูลฝอยได้

และทีท่ งิ้ ขยะเอกชน

ของเอกชน

1 ครัง้ /เดือน

ร้อยละ 80

-เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการ

-จัดกิจกรรมอบรมให้

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ70 -มีเครือข่ายในการ

สุขภาพลดมลพิษ เพือ่ ชีวิต

ตระหนักถึงผลกระทบ

ความรูก้ บั ผู้นาชุมชน

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ของผู้เข้า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทีย่ ั่งยืน

จากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชุมชน นิติบุคคล หมู่บ้าน

รับการ

ทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืน

ทีส่ ่งผลต่อสุขภาพ

สถานประกอบการและ

อบรม

-ประชาชนในพืน้ ที่

-เพือ่ สร้างแกนนาและ

ประชาชนทัว่ ไป

ตระหนัก มีส่วนร่วมในการช่วย

ชุมชนต้นแบบในการ

-จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยว

ถึงปัญหา แก้ไขปัญหา

รักษาสิ่งแวดล้อม

กับบทบาทหน้าทีข่ อง

สิง่ แวดล้อม สิ่งแวดล้อม

6 โครงการเครือข่ายสร้าง

แหล่งกาเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 80 แห่ง
พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข ฯ

กองสาธารณสุขฯ
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2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 โครงการคนรุน่ ใหม่ หัวใจ
สีเขียว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ส่งเสริมการมี

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้

50,000

50,000

50,000

50,000

เยาวชน เยาวชนในพืน้ ที่ ทต.

ส่วนร่วมในการช่วยลด

เยาวชนมีส่วนร่วมในการ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ในพื้นที่ เสาธงหินเห็นความ

ภาวะโลกร้อน

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

มีส่วนร่วม สาคัญและมีส่วนร่วม
ในการลด ในการช่วยลดภาวะ
ภาวะโลก โลกร้อน
ร้อนเพิม่ ขึน้

ร้อยละ50

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ
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1.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการคลองสวยสะอาด
ใสได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(KPI)
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตรวจสอบคุณภาพน้าใน

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละ 90 -แหล่งน้าสาธารณะ กองสาธารณสุข ฯ

สะอาดแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าสาธารณะและ
และคลองให้มีคุณภาพ คลองให้มีคุณภาพตาม

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ของคลอง และคลองในพืนทีม่ ี

เพือ่ ดูแลรักษาความ

ตามมาตรฐาน

และแหล่งน้า

มาตรฐาน

ความสะอาดสวยงาม

สาธารณะ -คุณภาพน้าในคลอง

ในพืนทีม่ ี และแหล่งน้าสาธารณะ
มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2 โครงการเสาธงหินร่วมใจ

เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้

จัดฝึกอบรมและศึกษา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความตระหนัก ดูงานเพือ่ เสริมสร้าง
และสิ่งแวดล้อม

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละ90 ประชาชน เครือข่าย

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ของผู้เข้ารับ

อาสาสมัครฯ เยาวชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ความตระหนักในการ

การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร

ตระหนักถึง

และตระหนักถึงความ

แก่เครือข่ายอาสาสมัครฯ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความส้าคัญ

ส้าคัญในการอนุรักษ์

เยาวชนและประชาชน

ในการอนุรกั ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทัว่ ไป

ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ

กองสาธารณสุข ฯ
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1.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

3 โครงการเปลี่ยนน้าเสีย เป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ลอกขยะ วัชพืชใน ลอกขยะและวัชพืชใน

น้าใสด้วยน้าใจชาวเสาธงหิน คลองฯ และล้าราง

คลอง ล้ารางและแหล่งน้า

สาธารณะในพืนที่

สาธารณะในพืนทีเ่ ทศบาล

งบประมาณและทีม่ า

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(KPI)
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ85 -คลอง ล้ารางและ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ของคลอง แหล่งน้าสาธารณะใน

กองสาธารณสุข ฯ

ล้ารางและ พืนทีม่ ีความสะอาด

เทศบาลต้าบลเสาธงหิน ต้าบลเสาธงหิน

แหล่งน้า -น้าในล้าคลอง ล้าราง

-เพือ่ บ้าบัดน้าหลังการ

สาธารณะ และแหล่งน้าสาธารณะ

ตรวจสอบคุณภาพน้า

ในพืนที่ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ไม่มีการ มาตรฐาน
หมักหมม

ของขยะ
และวัชพืช

4 โครงการหน้าบ้านชวนมอง
ริมคลองงามตา

เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ60 ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ กองสาธารณสุข ฯ

ไม่ให้มีการทิงขยะ

ประชาสัมพันธ์ไม่ทงขยะ
ิ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

ลงคลองและแหล่งน้า
สาธารณะ

ของปริมาณ

ริมคลองและแหล่งน้า

ลงคลองและแหล่งน้า

ขยะในคลอง

สาธารณะมีส่วนร่วมใน

สาธารณะ

และแหล่งน้า

การดูแลรักษาแหล่งน้า

สาธารณะมี

ให้มีความสะอาด

ปริมาณลดลง

สวยงาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ
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และมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมลู ค่าเพิ่ม
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว 1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
ตาบลเสาธงหิน
2.เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ

แหล่งท่องเทีย่ วในเขต
ตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

มีจานวน ประชาชนได้ทราบ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

นักท่องเที่ยว

ข้อมูลของแหล่ง

เพิ่มขึ้น

ท่องเทีย่ วในเขต

ร้อยละ 60 เทศบาลตาบล

เสาธงหิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ ฯ
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน ประชาชนในเขตพืน้ ที่

50,000

50,000

50,000

50,000

ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้

งานของศูนย์การเรียนรู้

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ในเขต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เทศบาล และยั่งยืน

พอเพียง เทศบาลตาบล

พอเพียง เทศบาลตาบล

ร้อยละ 50 2.ผู้สูงอายุ เด็กและ

เสาธงหิน หมู่ 5

เสาธงหิน หมู่ 5

ยึดหลัก เยาวชน สตรี และ

2. จัดให้มีการอบรมให้

เศรษฐกิจ ประชาชนทัว่ ไป

ความรูก้ บั ผู้สูงอายุ

พอเพียง ได้รับความรู้ ปลูกฝัง

นักเรียน เด็กและเยาวชน

ในการดารง

และนาความรูต้ ามหลัก

สตรี ประชาชนทัว่ ไปให้

ชีวติ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

1 โครงการสนับสนุนการ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ประชาชน ศูนย์การเรียนรูเ้ ป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้รับความรูต้ ามหลัก

พอเพียงไปใช้ในชีวิต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประจาวัน

3.เพือ่ พัฒนาเป็นแหล่ง

3.อนุรักษ์พนื้ ทีส่ ีเขียว

ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศรองรับ

ในเขตเมือง

นักท่องเทีย่ วทัง้ ในและ
นอกพืน้ ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.เพือ่ เป็นการเสริมทักษะ ประชาชนในเขตพืน้ ที่

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนในชุมชนเขต

ฝีมือแรงงานและฝึกอบรม เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของกลุ่ม สามารถต่อยอดเป็น

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

อาชีพให้ประชาชน

2 โครงการสนับสนุนกลุ่ม

ทัง้ 8 หมู่

ร้อยละ 90 1.ประชาชนมีความรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ

ประชาชน อาชีพ

2.เพือ่ เป็นการแก้ไข

ได้รับการ 2.ประชาชนได้รับ

ปัญหาความยากจน

ฝึกอบรม ทักษะความรูใ้ นงาน

สร้างความเข้มแข็งของ

อาชีพ

อาชีพ

สินค้า

1.สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน
3.เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้
หรือลดรายจ่ายในครอบครัว

3 โครงการส่งเสริมเผยแพร่
การจาหน่ายสินค้า OTOP

1.เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสินค้า OTOP

10,000

10,000

10,000

10,000

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และผลิต

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) OTOP

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ภัณฑ์ชุมชน

ให้กบั ชุมชน

ในพื้นที่ 2.เสริมสร้างโอกาส

พึง่ ตนเองได้

ได้รับการ และช่องทางตลาดให้

2.เพือ่ ให้ประชาชนมี

ส่งเสริม กลุ่มผู้ผลิต

ส่วนร่วมในการสร้างงาน

ร้อยละ 50 ผู้ประกอบการพบผู้ซื้อ

สร้างอาชีพสร้างรายได้

กองสวัสดิการ ฯ
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสวัสดิการ ฯ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ผู้เข้ารับการ

ผู้ประกอบการ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

อบรมีความรู้

ร้านค้าปลีกมี
ความพร้อมในการทา

และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

4 โครงการเพิม่ ศักยภาพการ

เพือ่ เตรียมความพร้อม

จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่

แข่งขันให้กบั ผู้ประกอบ

ของผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการค้าปลีกฯ

การค้าปลีก

ในเขตพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน จานวน 30 ราย

ในการนาไป

ให้อยู่ร่วมกับสภาพสังคม

ปรับใช้กับ ธุรกิจให้สามารถคงอยู่

ธุรกิจยุคใหม่

การประกอบ

ธุรกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 60

ต่อไป
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3.3 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 1.เพือ่ ให้เกษตรกรมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กลุ่มเกษตรกร,กลุ่มอาชีพ

10,000

10,000

10,000

10,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) กลุ่มอาชีพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ใช้สารอินทรียท์ ดแทนสาร

ความรูค้ วามเข้าใจใน

และประชาชนทัว่ ไป

เคมี

การผลิตและการใช้

20 คน

กลุ่มเกษตกร

1. ผลผลิตมีความ

และประชาชน

รสชาติดี มีคุณภาพ

สารอินทรียอ์ ย่างมี

ได้รับความรู้

2. เกษตร และผู้บริโภค

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

มีสุขอนามัยดีขึ้น

2.เพือ่ พัฒนาเป็น

ร้อยละ 60 3. ฟืน้ ฟูดิน และ รักษา

กลุ่มเกษตรอินทรีย์

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มี

ในอนาคต

ความยั่งยืนทาง
การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการจัดการเลือกตั้งใน

เพือ่ ให้เทศบาลตาบล

จัดการเลือกตั้งในระดับ

1,000,000

100,000

100,000

100,000 1 ครั้ง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน สานักปลัด ฯ

ระดับท้องถิ่น การเลือกตั้ง

เสาธงหิน มีผู้บริหาร

ท้องถิ่น ทต.เสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

มีการบริหารจัดการ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภา

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

และสมาชิกวุฒิสภา

ท้องถิ่นในการบริหารงาน ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ

อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกตั้งเป็นไป

2 โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

การเลือกตั้งภายในเขต

สภาและสมาชิกสภาองค์

เพือ่ ให้การเลือกตั้งเป็นไป การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยความเรียบร้อย

ด้วยความเรียบร้อย

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

โปร่งใส ยุติธรรม

โปร่งใส ยุติธรรม

จานวน 8 หมู่บ้าน

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 95 ประชาชนชาวไทยเกิด

ชาวไทยทุกคนได้เกิด

ปกป้องสถาบัน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

ความรักความสามัคคี

ความรักความสามัคคี

โครงการมี มีความเป็นอันหนึ่ง

มีความเป็นอันหนึ่ง

ความรักชาติ

อันเดียวกัน

อันเดียวกันและปกป้อง
สถาบัน

สานักปลัด ฯ
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4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3 โครงการคนไทยไม่โกง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปลูกฝังส่งเสริมให้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบล ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จานวน

เสาธงหินปฏิบัติงานให้

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนักงาน เทศบาลเป็นองค์กรทีม่ ี

สานักปลัด ฯ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) เทศบาล ความโปร่งใส

ประมาณ 150 คน

ผู้บริหารและ

เป็นไปตามแนวทาง พรบ.

ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง

บริหารบ้านเมืองทีด่ ี

ได้ตระหนัก

พ.ศ.2540

เกี่ยวกับพรบ.ฯ

ร้อยละ 75

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนเขตพืน้ ที่

จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ

มีคุณธรรมและจริยธรรม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ดาเนินชีวติ เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ชีวิตของประชาชน

2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา

ได้อย่างมี มีคุณธรรมและ

ให้ประชาชนดาเนินชีวิต

ความสุข จริยธรรม

จานวน 100 คน

สานักปลัด ฯ

ในสังคมอย่างมีความสุข
5 โครงการล้อมรัว้ รอบบ้าน

- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรูเ้ พือ่

100,000

100,000

100,000

100,000 มีเครือข่าย 1. เด็กและเยาวชนมี

ตระหนักถึงภัยการทุจริต

สร้างจิตสานึกและค่านิยม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ต่อต้านการ ความรูค้ วามเข้าใจถึง

- ปลูกจิตสานึกและ

การต่อต้านการทุจริต

ทุจริตจาก ภัยการทุจริต

ค่านิยมในการต่อต้าน

ให้กบั เด็กและเยาวชน

การจัดอบรม

2. เด็กและเยาวชนมี

กองวิชาการฯ

130

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
การทุจริต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละ 90 จิตสานึกและค่านิยม

ต่อต้านการทุจริต
3. มีเครือข่ายการ
ต่อต้านการทุจริต
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

131

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ดาเนินการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

เทศกาลสาคัญ

2 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เพือ่ ติดตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทางถนนในช่วงเทศกาล

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

อุบตั เิ หตุใน การดาเนินงานในการ
ช่วงเทศกาล

ป้องกันและอุบัติภัย

สาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่

ลดลง

ทางถนนได้อย่างมี

วันสงกรานต์

ร้อยละ 85 ประสิทธิภาพ

เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
และทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ

จานวน 1 รายการ

ของการเกิด

ภายในเขตเทศบาลตาบล

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5,000,000

เสาธงหิน

CCTV พร้อมอุปกรณ์ และ

(งบ ทต.)

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ

ปลอดภัยในชีวิตและ

เหตุอาชญา ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ

กรรมลดลง

ค่าติดตั้ง จานวน 40 ชุด
3 โครงการอบรมและ/หรือ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน ประชาชนมีความรูค้ วาม สานักปลัด ฯ

รณรงค์จดั ทาสื่อให้ความรู้

มีความรักสามัคคี เข้าใจ

และประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขต

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) มีความรู้ เข้าใจในระบอบ

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

ในระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและมี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจติ

ความมัน่ คง จิตสานึกรักชาติ

สานึกรักชาติ รักแผ่นดิน

ร้อยละ 70 รักแผ่นดิน
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4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

4 โครงการจัดฝึกอบรมและฝึก

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ

จัดฝึกอบรมและฝึก

100,000

100,000

100,000

100,000 ผู้เข้ารับการ อปพร.เทศบาลตาบล

ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน

อาสาสมัครป้องกันฝ่าย

ทบทวนให้กบั อปพร.

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ภัยฝ่ายพลเรือน

พลเรือน

จานวน 1 ครัง้ /ปี

อบรมมีความรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด ฯ

เสาธงหินได้รับความรู้

ความเข้าใจ และนาไปปฏิบัตงิ านช่วย

ร้อยละ 80 เหลือศูนย์ อปพร.

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน
สาธารณภัย

เพือ่ ให้ประชาชนรับรูข้ า่ ว

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและ

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน ประชาชนได้รับรูข้ อ้ มูล

สารด้านสาธารณภัย

วิชาการเกี่ยวกับสาธารณภัย

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ในเขตพืน้ ที่ ข่าวสารเกี่ยวกับ

ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

ได้รับข้อมูล สาธารณภัย

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

ข่าวสารเกีย่ วกับ

เสาธงหิน

สาธารณภัย

สานักปลัด ฯ

ร้อยละ 80

6 โครงการสาธิตการใช้ถงั

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรูเ้ บือ้ งต้น

100,000

100,000

100,000

100,000

เคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและ

ด้านอัคคีภัยและการใช้ถงั ด้านอัคคีภัยและสาธิต

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) รับความรู้ ทีไ่ ด้รับไปใช้ระงับ

การสร้างเครือข่ายป้องกัน

เคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง

และบรรเทาสาธารณภัย

และการพัฒนาประชาชน กับประชาชนในเขตพืน้ ที่

ป้องกัน

ให้มีความรูค้ วามเข้าใจใน

อัคคีภยั และการสร้างเครือข่าย

การใช้ถงั เคมีดับเพลิงให้
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ประชาชนได้

ประชาชนนาความรู้

ด้านการ เหตุเพลิงไหม้และได้

รับความรูค้ วามเข้าใจ

สานักปลัด ฯ
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4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

การทางานรูปแบบ

และการให้ความรู้

ร้อยละ 70 ป้องกันและ

เครือข่ายและการร้าง

สร้างเครือข่ายป้องกันและ

ของผู้เข้า บรรเทาสาธารณภัย

เครือข่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

รับการอบรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บรรเทาสาธารณภัย
7 โครงการอบรมดับเพลิง

1.ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ

การฝึกอบรมและการ

50,000

50,000

50,000

50,000

ผู้เข้ารับการ

ประชาชนมีความรู้

ขั้นต้นและการบริหารจัดการ

อัคคีภัยแก่ประชาชน

บริหารจัดการสาธารณภัย

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

อบรมมีความรู้

เกี่ยวกับการระงับ

สาธารณภัย

2.ลดความสูญเสียแก่ชีวิต 1ครัง้ /ปี

ความเข้าใจ อัคคีภัยและลดการ

และทรัพย์สินขององค์กร

ร้อยละ 80 สูญเสียทีเ่ กิดขึ้นได้

สานักปลัด ฯ
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4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

-เพือ่ เพิม่ องค์ความรูใ้ ห้

จัดฝึกอบรมให้ความรู้

650,000

650,000

650,000

650,000 แกนนา

แก่แกนนาสุขภาพในการ

งานด้านสาธารณสุขและ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) สุขภาพ ภาคีสุขภาพมีการพัฒนา

ดาเนินงานด้านสุขภาพ

ป้องกันโรคให้แก่แกนนา

เขตสามารถ

แบบองค์รวมและเชิงรุก

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

นาความรู้ เชิงรุก

อย่างต่อเนื่อง

และศึกษาดูงาน

ไปใช้

-แกนนาสุขภาพและ
ระบบการบริการสุขภาพ
-แกนนาสุขภาพและ

-เพือ่ ให้แกนนาสุขภาพ

ประโยชน์ ภาคีสุขภาพ นาความรู้

และภาคีสุขภาพได้มีการ

ในพื้นที่ ทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ใน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้มากขึ้น ชุมชนตนเอง

ประสบการณ์ในการ

-มีการพัฒนาหมู่บ้าน

ดาเนินงานสาธารณสุข

จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน

มูลฐาน

-แกนนาสุขภาพ

-เพือ่ เป็นการสนับสนุน

สามารถแก้ปัญหา

เพิม่ ขวัญกาลังใจแก่

ได้อย่างเหมาะสม

แกนนาสุขภาพและภาคี

-แกนนาสุขภาพและ

สุขภาพ

ภาคีสุขภาพมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัตงิ าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข ฯ
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4.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้นาชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
-เพือ่ เพิม่ องค์ความรูใ้ ห้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่

แก่ผู้นาชุมชนท้องถิ่นและ ผู้นาชุมชนท้องถิ่นและ
ภาคีในการดาเนินงาน

แกนนาสุขภาพ

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) ท้องถิ่น และภาคีสุขภาพ

ผู้นาชุมชน -ผู้นาชุมชนท้องถิ่น
เขตสามารถ

สามารถนาความรูท้ ไี่ ด้

ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในการดูแลสุขภาพตนเอง

นาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในชุมชน

และเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ไปใช้

และนาไปดูแลคนในชุมชน

ของตนเอง

-เพือ่ ให้ผู้นาชุมชนท้องถิ่น

ประโยชน์ -ผู้นาชุมชนท้องถิ่น

และภาคีสุขภาพได้มีการ

ในพื้นที่ และภาคีสุขภาพ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้มากขึ้น มีการพัฒนาระบบการ

ประสบการณ์ในการ
ดาเนินสาธารณสุขมูลฐาน

บริการสุขภาพเชิงรุก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข ฯ

136

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 91 1.สร้างแกนนาคนพิการ กองสวัสดิการ ฯ

แกนนาเครือข่ายพัฒนา

แกนนาเครือข่ายพัฒนา

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

คุณภาพชีวิตคนพิการ

คุณภาพชีวิตคนพิการ/

เสาธงหิน จานวน 50 คน

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ผู้ดูแลคนพิการ

ศักยภาพ ชีวิตคนพิการ

2.เพือ่ สร้างความตระหนัก

ในการพัฒนา

รูใ้ นสถานการณ์ปัญหา

ตนเองรวมถึง

ของงานพัฒนาคุณภาพ

การรวมกลุ่ม

ชีวิตคนพิการในระดับ

เพื่อพัฒนา

ประเทศและระดับท้องถิ่น

คุณภาพชีวติ

3.เพือ่ สร้างความตระหนัก

ของคนพิการ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

รูใ้ นศักยภาพคนพิการ

ทีม่ ีศักยภาพ

โครงการมี 2.ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและสนับ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 90 ทาให้ชมรมผู้สูงอายุมี

สนุนกิจกรรมหรือการดาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของชมรม

และคณะกรรมการชมรมฯ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล

กิจกรรม จัดการในชมรมฯ

ตาบลเสาธงหิน

เสาธงหิน

ได้ใช้เวลาว่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ

ศักยภาพในการบริหาร

ให้เกิดประโยชน์

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน

จัดประชุมใหญ่ประจาปี

50,000

50,000

50,000

การดาเนินงานของกองทุน

งานกองทุนสวัสดิการชุมชน และทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) (งบ ทต.)

สวัสดิการในเขตพืน้ ที่

ตามหนังสือกระทรวง

กองทุนฯ สร้างความเข้มแข็งของ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

มหาดไทย ด่วนทีส่ ุด

ได้รับข้อมูล ชุมชนในการพัฒนา

ที่ มท. 0891.4/ว2502

ข่าวสาร คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เกีย่ วกับการ

50,000

ร้อยละ 90 1.สนับสนุนการดาเนินงาน กองสวัสดิการ ฯ
ของสมาชิก ของกองทุนในการเสริม

2.ส่งเสริมประชาชนให้

ดาเนินงาน มีส่วนร่วมในการจัด
ของกองทุนฯ บริการสาธารณะทัง้

ด้านการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนา
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

1.เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ

สมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาล

450,000

450,000

450,000

450,000 ร้อยละ 90 1.ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาล

ของกลุ่มสตรีให้มีความ

ตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของสมาชิก ได้เรียนรูก้ ารรวมกลุ่ม

ตาบลเสาธงหิน

เข้มแข็ง และเป็นกาลัง

กลุ่มสตรีฯ การทางาน ช่วยเหลือ

สาคัญในการพัฒนาชุมชน

ได้รับความรู้

ซึ่งกันและกัน

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพื่อนาไปใช้

2.สร้างองค์ความรู้

การพัฒนาและแก้ไข

ในการพัฒนา

ให้เกิดความคิด

ปัญหาในระดับท้องถิ่น

ชุมชน

สร้างสรรค์สามารถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ

นาไปปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและ
ครอบครัว
4 โครงการชุมชนสัมพันธ์

1.เพือ่ ให้บริการเผยแพร่

ประชาชนในเขตเทศบาล

ข้อมูลข่าวสารด้านการจัด ตาบลเสาธงหิน ทัง้ 8

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 95 1.ประชาชนได้รับ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ หมู่บ้าน

โครงการ อย่างทัว่ ถึง เกิดความ

แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง

ได้รับความรู้

สร้างความสัมพันธ์และ

เพื่อนาไป เทศบาลกับชุมชน

ทัศนคติทดี่ ี

ประกอบอาชีพ

สัมพันธ์ทดี่ ีระหว่าง

กองสวัสดิการ ฯ
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2.เพือ่ ฝึกอาชีพเบือ้ งต้น

2.ประชาชนได้รับการ

ให้กับประชาชนในชุมชน

พิทักษ์สิทธิทถี่ กู ต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตามทีก่ ฏหมายกาหนด
5 โครงการอบรมผู้นาชุมชน

1.เพือ่ ให้ผู้นาชุมชน และ

ผู้นาชุมชนและประชาชนใน

25,000

25,000

25,000

25,000

ร้อยละ 90 1.ผูน้ าชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการ ฯ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

และอาสาสมัครเพือ่ เฝ้าระวัง

ประชาชนรับรูถ้ งึ โทษทัณฑ์ เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

และความคุ้มครองทาง

และสตรี

กฏหมาย ตามพรบ.

ได้รับความรู้

คุ้มครองแก่ผู้ถกู กระทา

เกี่ยวกับ ชุมชน และร่วมกันเป็น

ด้วยความรุนแรงใน

พรบ. และ เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา

ครอบครัว พ.ศ.2550

การเฝ้าระวัง

2.เพือ่ ให้สังคมและชุมชน

เหตุในเขต เฉพาะผูช้ ายมีความเข้าใจ

มีส่วนร่วมในการป้องกัน

พื้นที่

เสาธงหิน

มีความตระหนัก เห็น

โครงการ ความสาคัญของปัญหา

ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นใน

2.สมาชิกครอบครัวโดย
เกีย่ วกับผลกระทบของการ

แก้ไขปัญหาและสร้าง

ใช้ความรุนแรงในครอบครัว

เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา

3.เกิดครอบครัวต้นแบบ

ในพืน้ ที่

ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี ห้กบั ชุมชนและสังคม
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

6 โครงการจัดตั้งคณะกรรม
การชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

ต่างๆในเขตเทศบาล ได้มี ทีม่ ีความพร้อม

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000

10,000

10,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของพื้นที่ อันดีระหว่างสมาชิก

ร้อยละ 60 1.เกิดความสัมพันธ์

การรวมตัวกันเพือ่ พัฒนา

ในเขตตาบล

ชุมชน ในการส่งเสริม

ชุมชนของตนเองตลอด

เสาธงหิน ให้มีการรวมตัวกันเพือ่

จนเป็นตัวประสานการ

มีคณะ

ดาเนินงานด้านการพัฒนา

กรรมการ และชุมชนของตนเอง

ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ

ชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น

และเอกชน

2.สมาชิกในชุมชนมี

2.เพือ่ ให้ประชาชนใน

ส่วนร่วมและมีบทบาท

ชุมชนมีส่วนร่วม และมี

ในการแก้ไขปัญหาและ

บทบาทในการป้องกัน

พัฒนาชุมชนของตน

แก้ไขปัญหาและพัฒนา

3.ลดภาระในการปฏิบัติ

ชุมชนของตน ทัง้ ด้าน

งานของเทศบาลและ

เศรษฐกิจและสังคม

ยังเป็นการส่งเสริมให้

3.เพื่อประสานและส่งเสริม

ประชาชนรูจ้ กั การ

ให้มีกิจกรรมความร่วมมือ
ในชุมชนและระหว่างชุมชน

ปกครองตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วาม

ประชาชนหมู่ที่ 1-8

คณะกรรมการชุมชน

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 90 คณะกรรมการชุมชนได้ กองสวัสดิการ ฯ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

ของคณะกรรมการชุมชน

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

โครงการ ทาให้ปฏิบัติงานเป็นไป
มีความรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจ

ในบทบาท
หน้าที่

8 โครงการประชุมประจาเดือน
คณะกรรมการชุมชน

1.เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนนาร่อง

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 95 1.องค์กรชุมชนได้

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

เรียนรูก้ ระบวนการมี

ระหว่างประชาชน ระหว่าง

ประชุมมีการ

ส่วนร่วมในการดาเนิน

หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล

ปรึกษาหารือ

กิจกรรมของเทศบาล

2.เพือ่ หาข้อยุติ ลดการขัด

นาไปซึ่งการ

2.ประชาชนได้รับรู้

แย้งกาหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหา ข้อมูลข่าวสารจาก

พัฒนาร่วมกัน

ของชุมชน เทศบาลอย่างต่อเนื่อง

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร

ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้

-

ทัว่ ถึง และเท่าเทียม

กองสวัสดิการ ฯ
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4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการจัดทาป้ายชื่อชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป้ายบอกชื่อชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

100,000

-

-

(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละ 95 ชุมชนเป็นระเบียบ
ของชุมชนมี
ป้ายชือ่ ชุมชน

เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ ฯ
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการเสริมสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง

ครอบครัวในเขตพืน้ ที่

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 90 เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี

สัมพันธภาพในครอบครัว

ความเข้าใจและสร้าง

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผู้ร่วม ภายในครอบครัว เกิด

(ครอบครัวอบอุ่น)

สัมพันธภาพในครอบครัว

หมู่ 1-8

โครงการเกิด

เครือข่ายครอบครัว

สร้างเครือข่ายครอบครัว

สัมพันธ์ภาพ

ในการช่วยเหลือเกื้อกูล

ให้เกิดการช่วยเหลือ

ที่ดีเพิ่มขึ้น นาไปสู่การลดปัญหา

เกื้อกูลกันนาไปสู่การลด

ในครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

ทางสังคม เช่นยาเสพติด

ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด

การกระทารุนแรงใน

การกระทารุงแรงภายใน

ครอบครัว

ครอบครัว
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน เด็กและเยาวชนในเขต

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ90 มีทิศทางและแนวทาง

งานศูนย์เยาวชน เทศบาล

เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

ตาบลเสาธงหิน

ได้ใช้เวลาว่างร่วมสร้างสรรค์

กิจกรรมได้ เยาวชน

กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์

ใช้เวลาว่าง

แก่ตนเองและชุมชน

ให้เป็นประโยชน์

ห่างไกลสารเสพติด

ในการพัฒนาเด็กและ

กองการศึกษา
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

1. เพือ่ เป็นแนวทางในการ เด็กและเยาวชนในเขต

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 มีทิศทางและแนวทาง

งานสภาเด็กและเยาวชน

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ เทศบาลตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของเด็กและ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เด็กได้แสดงออกถึงความรู้

เยาวชน ได้ เยาวชน

ความสามารถด้านต่าง ๆ

แสดงออก

2. เพือ่ เป็นการจัดทาแผน

ถึงความรู้

พัฒนาเด็กและเยาวชน

ความสามารถ

และเครือข่าย

ในการพัฒนาเด็กและ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
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4.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 โครงการเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ สมทบงบประมาณ

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

250,000

280,000

310,000

340,000

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของจานวน สวัสดิการชุมชนที่

ในเขตเทศบาลตาบล

ตาบลเสาธงหิน

กองทุน

เสาธงหิน

จานวน 800 คน

สวัสดิการ เกื้อกูลผู้ทตี่ ้องได้รับ

ร้อยละ 100

ชุมชนมีความ

1. ประชาชนมีกองทุน กองสวัสดิการ ฯ
สามารถช่วยเหลือ
การดูแลในชุมชน

เข้มแข็ง 2.ประชาชนได้รวมตัวกัน
สามารถ เพือ่ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ขยายเพิ่ม
จานวนสมาชิก

มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุน และการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ

146

และมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

2 โครงการจ้างทีป่ รึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ให้ประชาชนมี

จัดประชุมประชาคม

100,000

100,000

100,000

100,000 ได้จานวน เทศบาลมีแผนพัฒนา

ส่วนร่วมในการแสดง

เพือ่ ให้ประชาชน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ปัญหา

ความคิดเห็นการนาเสนอ

สมาชิกสภาฯ และผู้นา

ความต้อง ปฏิบัติงาน

ปัญหาความต้องการ

ชุมชน ได้นาเสนอปัญหา

การที่นา

ในการจัดทาแผนพัฒนา

ความต้องการเพือ่ เป็น

มาจัดทา

ข้อมูลในการจัดทาแผน

แผนพัฒนา

พัฒนาจานวน 1 ครัง้ /ปี

ร้อยละ 80

กองวิชาการ ฯ

เพือ่ เป็นแนวทาง

เพือ่ พัฒนาการบริหาร

เพือ่ จัดทารายงานผลการ

30,000

30,000

30,000

30,000

เพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล

จัดการและการบริการ

ปฏิบัติงานและการบริการ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผลที่ได้ พัฒนาการบริหาร

หรือพัฒนาระบบต่างๆ

ประชาชนของเทศบาล

ประชาชน 1ครัง้ /ปี

ตาบลเสาธงหิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 60 สามารถนาข้อมูลมา
จากการวิจยั

จัดการและการบริการ

นามาพัฒนา

ประชาชน

สานักปลัด ฯ
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5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิม่

เพือ่ เพิม่ ความรู้ ความ

บุคลากรของเทศบาลตาบล

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 เพือ่ นาความรูท้ ไี่ ด้รับ

ประสิทธิภาพของบุคลากร

สามารถประสบการณ์

เสาธงหิน จานวน 200 คน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

โครงการมี ของเทศบาลตาบล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพ

เสาธงหินและเกิดผลดี

งานให้แก่บุคลากรของ

ในการ

ต่อประชาชนในพืน้ ที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ปฏิบัติงาน

4 โครงการอบรมและเผยแพร่

เพือ่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ

ผู้ประกอบการ

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการได้รับ

ให้ความรูผ้ ู้ประกอบการ

ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ,

จานวน 100 ราย

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) มีความรู้ ความรูเ้ กี่ยวกับภาษีฯ

เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ภาษีบารุงท้องที่ และภาษี
ป้ายแก่ผู้ประกอบการ

กองคลัง

และสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิม่ ขึ้น

5 โครงการบริการน้าดื่ม

เป็นการให้บริการผู้มา

ผู้ทมี่ าติดต่อชาระ

20,000

20,000

20,000

20,000

ผู้มาติดต่อมี

เพือ่ ให้บริการทีด่ ีแก่

สมุนไพรสาหรับผู้มา

ชาระภาษี เพือ่ ให้เกิด

ภาษีจานวน 1 ครัง้ /ปี

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ความพึงพอใจ

ประชาชนทีม่ าชาระ

ชาระภาษี

ความพึงพอใจในการมา
ติดต่อชาระภาษี

สานักปลัด ฯ

มาใช้พฒ
ั นาพืน้ ที่

ทัศนคติทดี่ ี และเพิม่

มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ภาษี

กองคลัง
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5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

6 โครงการติดตามและแนะนา

เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ

ผู้ประกอบกิจการในเขต

20,000

20,000

20,000

20,000

กับผู้ทมี่ าขอจดทะเบียน

ตรวจสอบผู้ทมี่ าขอจด

พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) มีความรู้ ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.

พาณิชย์ในพืน้ ที่

ทะเบียนพาณิชย์และ

เสาธงหิน

ผู้ประกอบการ

ประชาชนเข้าใจในการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

ความเข้าใจ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.

แนะนาหน้าทีข่ องผู้ขอจด

เพิ่มขึ้น

ทะเบียนพาณิชย์เพือ่ เป็น

ร้อยละ 80 ข้อมูลในการจัดเก็บ

ไปตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

2499 และเป็นฐาน
ภาษีโรงเรือน

พาณิชย์ พ.ศ.2499
เป็นหลักฐานข้อมูล
7 โครงการปรับปรุงแผนที่

เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ปรับปรุงแผนทีภ่ าษีให้

200,000

200,000

200,000

200,000

ข้อมูลพื้นฐาน

เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ภาษี ให้สามารถนาไปใช้

เป็นปัจจุบัน และสามารถ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ในการจัดเก็บ

ภาษีทถี่ กู ต้องและ

ทรัพย์สิน

เป็นฐานข้อมูลในการ

นามาใช้ประโยชน์ได้

ภาษี ร้อยละ 80

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จานวน 1 ครัง้ /ปี
ตาบลเสาธงหิน

กองคลัง
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5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

8 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย
ให้กบั บุคลากรเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

ให้พนักงานเทศบาลมี

พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร

50,000

50,000

50,000

50,000

พนักงาน พนักงานเทศบาล

ความรูค้ วามเข้าใจในการ

จานวน 150 คน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) เทศบาลมี สามารถปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติราชการให้เป็นไป

ความรู้เกี่ยวกับ

โดยถูกต้องและรัดกุม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ตาม

มากยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองวิชาการ ฯ

ตามอานาจหน้าที่บรรลุ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ร้อยละ 75 เพือ่ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อราชการและ
ประชาชน
9 โครงการประชาสัมพันธ์

เพือ่ จัดทาเอกสารวารสาร เพือ่ จัดทาเอกสารในการ

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับรูข้ อ้ มูล กองวิชาการ ฯ

การดาเนินงานของเทศบาล

ในการเผยแพร่ขา่ วสาร

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ได้รับทราบ ข่าวสารของทางเทศบาล

ตาบลเสาธงหิน

ของเทศบาล

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

จากหน่วย
งานของรัฐ

อย่างทัว่ ถึง
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5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพือ่ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลตาบล

50,000

50,000

50,000

50,000

สามารถ ประชาชนได้รับรูข้ อ้ มูล กองวิชาการ ฯ

ของเทศบาลให้เป็น

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ติดต่อสื่อสาร

ข่าวสารของทาง

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 1 เว็บไซต์

กับหน่วยงาน

เทศบาลอย่างทัว่ ถึง

ข่าวสารให้กบั ประชาชน

อื่น ๆ ได้

ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

สะดวก

เสาธงหิน จานวน

รวดเร็วยิง่ ขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บุคลากรเทศบาลมี จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละ 90 บุคลากรมีความรัก

ความรักความผูกพัน

การจัดนิทรรศการ การ

สามัคคีกอ่ ให้เกิดผล

สร้างจิตสานึกในการดูแล

กิจกรรมมี รูถ้ งึ ความสาคัญของ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่

รักษาความสะอาด

ทัศนคติที่ดี การก่อกาเนิดของ

ของผู้เข้าร่วม

ราชการมากขึ้น
2 โครงการจัดงานวันสาคัญ
ของชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด ฯ

ความผูกพันสามัคคี

เทศบาล

เพือ่ เป็นการแสดงความ

ประชาชนตาบลเสาธงหิน

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000 ร้อยละ 95 ประชาชนได้แสดงออก

จงรักภักดี สานึกใน

กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ประชาชน ถึงความจงรักภักดี

พระมหากรุณาธิคุณ

ต่าง ๆ สมาชิกสภาฯ คณะ

ผู้นาชุมชน ความสานึกใน

และความสามัคคีของ

ผู้บริหารพนักงานเทศบาล

ผู้บริหาร พระมหากรุณาธิคุณ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ลูกจ้าง ประจา พนักงานจ้าง

สมาชิกสภา

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

พนักงาน
เทศบาลได้
แสดงออกถึง

และความสามัคคี

สานักปลัด ฯ
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6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความจงรัก

ภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย์

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

เพือ่ เป็นการฝึกอบรม

บุคลากรของเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 สามารถนาประสบการณ์ สานักปลัด ฯ

คุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาคุณธรรมและ

ตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของบุคลากร

จริยธรรมให้กบั บุคลากร

จานวน 200 คน

มีคุณธรรม

ของเทศบาลในการนา

1 ครัง้ / 1 ปี

และจริยธรรม

มาตรฐานทางคุณธรรม

ในการปฏิบัติ

และจริยธรรมไปปฎิบัติ

งาน

1,255,000

1,255,000

1,255,000

1,255,000

มาปรับปรุงการทางาน
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดในวันสาคัญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ รณรงค์รักษาความ

จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา

50,000

50,000

50,000

50,000

สะอาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาล

ความสะอาดในพืน้ ทีต่ าบล

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.) สาธารณะ ตระหนักถึงความสาคัญ

ถนน ทาง -ประชาชนในพืน้ ที่

ตาบลเสาธงหิน ให้มีความ เสาธงหิน เนื่องในวันสาคัญ

พืน้ ที่รกร้าง ในการรักษาความ

สะอาดสวยงาม เป็น

ในเขตเทศบาล

สะอาดถนน ทางและ

ระเบียบเรียบร้อย เนื่อง

ตาบลเสาธงหิน

สถานทีส่ าธารณะ

ในวันสาคัญต่างๆ

มีความสะอาด

-ถนน ทางและที่

เป็นระเบียบ

สาธารณะมีความ

ต่างๆ

เรียบร้อย สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
-แหล่งน้าสาธารณะ
คลองในพืน้ ทีม่ ีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข ฯ
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน

เด็ก และเยาวชนในเขต

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 99 1.เด็ก เยาวชน นักเรียน กองสวัสดิการ ฯ

เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา

พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

ของผู้เข้าร่วม

นักศึกษาและประชาชน

ท้องถิ่น

โครงการเห็น

ทัว่ ไป ได้รับความรู้

2.เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

คุณค่าของ และสืบทอดภูมิปัญญา

ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปญ
ั ญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3.เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กและ

ท้องถิ่น

เยาวชนได้เรียนรูแ้ ก้ไข

สานึกรัก ข้อมูลของปราชญ์ชุมชน

ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง

บ้านเกิด ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

และมีจติ สาธารณะ

2.ประชาชนได้รับ

ตาบลเสาธงหิน
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6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานประเพณี
ทาบุญขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน

จัดงานประเพณีด้าน

100,000

100,000

100,000

100,000

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี

ศาสนาและวัฒนธรรม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ

งามของไทย

เด็ก เยาวชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

3,000 คน อนุรักษ์วัฒนธรรม
ร้อยละ 90 ประเพณีไทยให้คงอยู่
ได้รว่ มสืบสาน

สืบไป

วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงาม

2 โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์

เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน

จัดงานประเพณีด้าน

100,000

100,000

100,000

100,000

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี

ศาสนาและวัฒนธรรม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ

งามของไทย

เด็ก เยาวชน

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

3,000 คน อนุรักษ์วัฒนธรรม
ร้อยละ 90 ประเพณีไทยให้คงอยู่
ได้รว่ มสืบสาน

ประเพณีอัน

ดีงาม

สืบไป
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6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน

จัดงานประเพณีด้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

วัฒนธรรมประเพณีอนั ดี

ศาสนาและวัฒนธรรม

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ

งามของไทย

เด็ก เยาวชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

3,000 คน อนุรักษ์วัฒนธรรม
ร้อยละ 90 ประเพณีไทยให้คงอยู่
ได้รว่ มสืบสาน

สืบไป

วัฒนธรรม
ประเพณี
อันดีงาม

4 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป

50,000

50,000

50,000

50,000

เยาวชนรุน่ หลังให้คงอยู่

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของเด็ก การถ่ายทอดภูมิปัญญา

ในเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ร้อยละ 90 เยาวชน/ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

สืบไปและสร้างความภูมิใจ จานวน 1 ครัง้

เยาวชน ทักษะและความรู้

ในท้องถิ่นของตน

ประชาชน
มีความ
ภูมิใจใน
ท้องถิน่ ของ

ตนเอง
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6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

5 โครงการวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

เพือ่ ทานุบารุงพระพุทธ

เด็ก เยาวชน และประชาชน

100,000

100,000

100,000

100,000

ศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ในเขตเทศบาลตาบล

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ

เด็ก เยาวชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา ฯ

เสาธงหินได้มีส่วนร่วม

2,000 คน ประกอบพิธีทาง

ในโครงการวันเข้าพรรษา

ร้อยละ 95 พุทธศาสนามากขึ้น

สืบสาน
กิจกรรมทาง

ศาสนาให้
คงอยูส่ ืบไป

6 โครงการลานบุญลานปัญญา
(เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม)

เพือ่ อนุรักษ์และเชิดชู

เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล

150,000

150,000

150,000

150,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา ฯ

พระพุทธศาสนา ให้

ตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

ประมาณ 100 คน

ผู้ร่วมโครงการ

เทศบาลเข้าร่วมศึกษา

สามารถนา หลักธรรมและนาไป

ในการเรียนรูห้ ลักธรรม

หลักธรรมไป

ของพระพุทธศาสนา

ใช้ในชีวติ
ประจาวัน

ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

7 โครงการธรรมะน่ารู้
สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรู้

เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา ฯ

หลักธรรมคาสอนของ

ตาบลเสาธงหิน

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

พุทธศาสนาและนาไปใช้

ประมาณ 300 คน

ผู้ร่วมโครงการ

เทศบาลเข้าร่วมศึกษา

สามารถนา หลักธรรมและนาไป

ในชีวิตประจาวันได้อย่าง

หลักธรรมไป

ปกติสุข

ใช้ในชีวติ
ประจาวัน

ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนศูนย์

รวม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ทีข่ อรับ
เงินอุดหนุน

เพือ่ สนับสนุนการ

อุดหนุนงบประมาณ

40,000

40,000

40,000

40,000 สนับสนุน

รวมข้อมูลข่าวสารการ

ดาเนินงานศูนย์รวม

ให้กบั อาเภอ

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) งบประมาณ ในการปฏิบัติงานด้าน

จัดซื้อจัดจ้างอาเภอ

ข้อมูลข่าวสารการ

บางใหญ่ในการ

ในการ

ข่าวสารการจัดซื้อ

บางใหญ่

จัดซื้อจัดจ้าง

ดาเนินการศูนย์รวม

ดาเนินงาน

จัดจ้าง

อาเภอบางใหญ่

ข่าวสารการจัดซื้อ

จานวน

จัดจ้าง

1 ครั้ง

1 โครงการ

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000

-

เกิดประสิทธิภาพ

-

กองคลัง

-

อ.บางใหญ่
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1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร

(ผลผลิตของโครงการ)

โรงเรียนในเขตพืน้ ที่

สาหรับโรงเรียนใน

กลางวันให้กบั โรงเรียน เทศบาลตาบล

เขตพืน้ ที่

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ทีข่ อรับ
เงินอุดหนุน

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทาน กองการศึกษา

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของนักเรียน อาหารกลางวันอย่าง

ร.ร.แก้วอินทร์ฯ

เสาธงหิน

ได้รับประทาน เพียงพอ

ตาบลเสาธงหิน

อาหาร
กลางวัน

รวม

1 โครงการ

-

-

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

-

-

-
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แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนเทิดพระเกียรติ 2 จาก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างยกระดับถนน
สาหรับใช้ในการคมนาคม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ตัวชี้วดั

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

-

-

-

(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ

ประชาชนได้รับ

สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

ทางแยกถนนเทิดพระเกียรติ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ยาว 2,000.00 ตารางเมตร

ความสะดวกใน

1 และ 2 ถึงทางแยกเข้า

หนา 0.15 เมตร หรือ

การสัญจรไป-มา

สถานีขนถ่ายขยะเทศบาล

พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า

ตาบลเสาธงหิน

10,000.00 ตารางเมตร

กองช่าง
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า คสล. ถนน

รวม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บรรเทาปัญหา
น้าท่วมขังในพืน้ ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า

ตัวชี้วดั

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

ก่อสร้างวางท่อระบายน้า 10,000,000
คสล. ขนาดเส้นผ่าน

(KPI)

การระบายน้าไหล

บ้านเรือนใน

สะดวกลดปัญหา
น้าท่วมขัง

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

พื้นที่มีทาง

บางพุทราถึงสามแยก

ยาว 1,980.00 เมตร

ระบายน้าและ

สุดเขตเทศบาลตาบล

ลดปัญหา

เสาธงหิน

น้าท่วมขัง

-

-

20,000,000

-

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ

แก้วอินทร์จากคลอง

2 โครงการ

หน่วยงาน

-

-

กองช่าง

-
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แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาล

ตัวชี้วดั

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

(KPI)

1 โครงการ

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 อาคาร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

กองการศึกษา

การดาเนินงานของ

เสาธงหิน

รวม

หน่วยงาน

โรงเรียน

-

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

-

-

-
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทัว่ ไป

2 บริหารงานทัว่ ไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

เพือ่ ให้มีเครือ่ งมือ

1. ตู้บานเลื่อนกระจก

13,500

เครือ่ งใช้สานักงาน

จานวน 3 ตู้

(งบ ทต.)

ทีเ่ พียงพอในการ

2. ตู้เหล็กบานเลื่อน

10,400

จัดเก็บเอกสาร

จานวน 4 ตู้

(งบ ทต.)

3. ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง

78,000

13,000

13,000

13,000

ตู้ละ 4,333.33 บาท

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

48,000

-

48,000

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน แบบที่ 1

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งานบริหารงานคลัง)

จอขนาดไม่น้อยกว่า
9,600

3,200

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

18.5 นิ้ว เครื่องละ 16,000 บาท

2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9,600
(งบ.ทต.)

-

กองคลัง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3. ชุดโปรแกรมระบบ

15,200

-

11,400

3,800

ปฏิบัติการ ฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

9,900

3,300

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เครือ่ งละ 3,200 บาท

ชุดละ 3,800 บาท
4. เครือ่ งพิมพ์ชนิด LED

6,600

ขาวดา (18หน้า/นาที)

(งบ ทต.)

-

เครือ่ งละ 3,300 บาท
5. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /

12,000

ชนิด LED สี แบบ Network

(งบ ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
6. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

โน้ตบุก๊ สาหรับสานักงาน

(งบ ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

32,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 2 เครือ่ ง

กองวิชาการ ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,400

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

จานวน 2 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ

3 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

7,600

ปฏิบัติการ ฯ จานวน 2 ชุด

(งบ.ทต.)

4. จอภาพแบบ LCD
หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว

4,300
(งบ ทต.)

-

-

-

-

787,000

-

-

กองคลัง

-

-

กองวิชาการ ฯ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน 1. รถบรรทุกดีเซล ขนาด

และขนส่ง

ของกองคลังเทศบาล

1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ตาบลเสาธงหิน

ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

(งบ ทต.)

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้ แค็บ จานวน 1 คัน
4 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลของ

1. ชุดกระจายเสียง

593,750

ทางไกลอัตโนมัติแบบ

(งบ ทต.)

เทศบาลตาบลเสาธงหิน ไร้สายระบบ ชุดภาครับ

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5,000,000

-

-

-

กองวิชาการ ฯ

-

-

-

-

-

-

ให้กบั ประชาชนรับทราบ สัญญาณ (ลูกข่าย)
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 5 ชุด

5 บริหารงานทัว่ ไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

กิจกรรมของเทศบาล

1. ป้ายประชาสัมพันธ์
LED Full Color

(งบ ทต.)

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมและระบบ
ซอฟต์แวร์ทงั้ หมด
บริเวณหน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
2. บอร์ดปิดประกาศ

40,000

นอกสถานทีห่ ลังคา
อลูมิเนียมโครงสร้าง

(งบ ทต.)

เป็นเหล็ก จานวน 1 บอร์ด
3. เครือ่ งฉายภาพสามมิติ

24,000

จานวน 1 เครือ่ ง

(งบ ทต.)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
4. ป้ายประชาสัมพันธ์
LED Full Color P16

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

40,000,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ ทต.)

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมและระบบ
ซอฟต์แวร์ทงั้ หมด
บริเวณทางเข้าบางใหญ่
ซิตี้โครงการ 2
6 การรักษาความ

ค่าครุภัณฑ์

สงบภายใน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5,000,000

CCTV พร้อมอุปกรณ์และ

(งบ.ทต.)

-

-

-

สานักปลัด ฯ

-

-

-

สานักปลัด ฯ

-

-

-

ค่าติดตั้ง จานวน 40 ชุด
7 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครือ่ งดับเพลิง เพือ่ ใช้ในงานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

1. รถยนต์ดับเพลิงชนิด

60,000,000

หอน้าพร้อมบันได ขนาด

(งบ ทต.)

ความสูงไม่น้อยกว่า
33 เมตร จานวน 1 คัน
2. รถยนต์บรรทุกน้า

4,500,000

ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

(งบ ทต.)

169

ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3. เครือ่ งสูบน้าดับเพลิง

500,000

-

-

-

ชนิดหาบหาม เป็น

(งบ ทต.)

-

-

-

ความจุไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร จานวน 1 คัน

เครือ่ งยนต์เบนซิล 2 สูบ
2 จังหวะ ไม่น้อยกว่า
70 แรงม้าระบบระบาย
ความร้อนด้วยน้า
4. เรือไฟเบอร์ท้องแบน

500,000

ขนาดความกว้างไม่

(งบ ทต.)

น้อยกว่า 120 ซม.
ความยาวไม่น้อยกว่า
350 ซม. ความสูงไม่
น้อยกว่า 40 ซม. พร้อม
เครือ่ งยนต์เบนซิล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า
พร้อมชุดหางเสือและ
ใบพัดครบชุด จานวน 1 ลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5. เสาวิทยุสื่อสาร ชนิด

500,000

-

-

-

เซลซัพฟ์พอร์ต ขนาดความ

(งบ ทต.)

1,500,000

-

-

-

-

สูงไม่น้อยกว่า 39 เมตร
จานวน 1 ต้น พร้อม
เสาอากาศไดโพล 4 สเต็ก
และสายนาสัญญาณพร้อม
วิทยุสื่อสารชนิดประจาที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
และพาวเวอร์ซัพพลาย
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด
6. รถยนต์บรรทุก

-

ชนิด 4 ล้อกาลังแรงม้า

(งบ ทต.)

ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัว
7. รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัย จานวน 1 คัน

-

10,000,000
(งบ ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน

8 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

จอขนาดไม่น้อยกว่า

เทศบาลเสาธงหิน 2)

18.5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

3,200
(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 1 ชุด

3,800
(งบ.ทต.)

4. เครือ่ งพิมพ์

7,900

multifunction

(งบ.ทต.)

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

จอขนาดไม่น้อยกว่า

เฉลิมพระเกียรติ ฯ)

18.5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 1 ชุด

3,800
(งบ.ทต.)

4. เครือ่ งพิมพ์

7,900

multifunction

(งบ.ทต.)

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

จอขนาดไม่น้อยกว่า

แก้วอินทร์สุธาอุทิศ )

18.5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครือ่ ง

3,200
(งบ.ทต.)

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 1 ชุด

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

4. เครือ่ งพิมพ์

7,900

multifunction

(งบ.ทต.)

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน) จอขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

3,200
(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ

3,800

ปฏิบัติการ ฯ จานวน 1 ชุด

(งบ.ทต.)

4. เครื่องพิมพ์ multifunction

7,900

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

(งบ.ทต.)

กองการศึกษา

174

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

3,200
(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 1 ชุด

3,800
(งบ.ทต.)

4. เครือ่ งพิมพ์

7,900

multifunction

(งบ.ทต.)

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครือ่ ง
9 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. ตู้เหล็ก 2 บาน

49,500

ในการปฏิบัติงาน

จานวน 9 ตู้

(งบ.ทต.)

2. ตู้เหล็กเก็บแบบบฟอร์ม
จานวน 2 ตู้

8,600
(งบ.ทต.)

กองการศึกษา

175

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3. ตู้กระจกบานเลื่อน

28,000

-

-

-

จานวน 4 ตู้

(งบ.ทต.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. เครือ่ งเคลือบบัตร

4,500

จานวน 1 เครือ่ ง

(งบ.ทต.)

5. เครือ่ งโทรสาร

18,000

จานวน 1 เครือ่ ง

(งบ.ทต.)

6. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

80,000

สาหรับเด็กเล็ก 6 ทีน่ ั่ง

(งบ.ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 10 ชุด

10 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

7. ชั้นวางหนังสือ

20,000

จานวน 4 ตัว

(งบ.ทต.)

8. ตู้เก็บอุปกรณ์

60,000

จานวน 10 ตู้

(งบ.ทต.)

1. เครื่องปรับอากาศ
ในการปฏิบัติงาน
ชนิดแขวนแบบแยกส่วน
(โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน) ขนาด 30,000 บีทียู
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

พร้อมติดตั้ง จานวน 9 เครือ่ ง

333,000
(งบ ทต.)

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

11 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2. ชั้นวางหนังสือ

20,000

-

-

-

จานวน 4 ตัว

(งบ.ทต.)
-

-

-

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งกรองน้า

15,000

งานครัว

ในการปฏิบัติงาน

จานวน 1 เครือ่ ง

(งบ.ทต.)

เพือ่ ให้เด็กศูนย์พฒ
ั นา

1. เครือ่ งเล่นกลางแจ้ง

3,000,000

-

-

-

กองการศึกษา

เด็กเล็กและนักเรียน

สาหรับเด็ก จานวน 1 ชุด

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

14,000

-

-

-

(ศพด.เทศบาลเสาธงหิน 1)

12 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กฬี า

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลเสาธงหิน มี
พัฒนาการด้านร่างกาย
และจิตใจทีส่ มวัย
13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ 1. กะบะทราย
ใช้ภายในศูนย์

จานวน 2 ชุด

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเสาธงหิน 1)

2. กะบะน้า
จานวน 2 ชุด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ 1. กะบะทราย
ใช้ภายในศูนย์

จานวน 2 ชุด

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเสาธงหิน 2)

2. กะบะน้า

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

14,000

-

-

-

-

550,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน 2 ชุด
14 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เพือ่ ให้บริการด้านการ

หรือการแพทย์

รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิแก่ประชาชน

1. ยูนิตทาฟัน

(งบ.ทต.)
2. เครือ่ งขูดหินน้าลาย

-

ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

24,000
(งบ.ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1) 3. เครือ่ งฉายแสง

-

38,000
(งบ.ทต.)

4. เครือ่ งปัน่ อะมัลกัม

-

20,000
(งบ.ทต.)

5. ด้ามกรอฟันเร็ว

-

จานวน 6 ตัว
6. ด้ามกรอฟันช้า
จานวน 4 ตัว

45,000
(งบ.ทต.)

-

20,000
(งบ.ทต.)

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
7. ชุดเครือ่ งมืออุดฟัน

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

120,000

-

-

8,000

-

กรอฟัน ถอนฟันและขูดหิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

น้าลาย
เพือ่ ให้บริการด้านการ

1. เครือ่ งตีป้ายฉลาก

-

-

รักษาพยาบาลในระดับ สติ๊กเกอร์พร้อมสติ๊กเกอร์
ปฐมภูมิแก่ประชาชน

(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง

ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน 2. เครือ่ งช่วยหายใจ

-

-

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) ชนิดบีบมือ จานวน 1 ชุด

3. เครือ่ งชั่งน้าหนักด้วย

5,500

-

(งบ.ทต.)
-

-

ไฟฟ้าระบบตัวเลขพร้อม

25,000

-

(งบ.ทต.)

ที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครือ่ ง

4. เครือ่ งชั่งน้าหนักเด็ก

-

-

แบบนอนระบบดิจติ อล

15,000

-

(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
5. เครือ่ งซีลพลาสติก
จานวน 1 ชุด

-

-

30,000
(งบ.ทต.)

-

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
6. เครือ่ งดูดเสมหะชนิด

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

30,000

-

เคลื่อนย้าย พร้อมรถเข็น

(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
7. เครือ่ งตรวจหู คอ จมูก

-

-

จานวน 1 ชุด
8. เครือ่ งนึ่งฆ่าเชื้อระบบ

-

-

200,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

จานวน 1 เครือ่ ง
10. เครือ่ งวัดความดัน

-

(งบ.ทต.)

ไฟฟ้า จานวน 1 เครือ่ ง
9. เครือ่ งพ่นยา

35,000

8,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

แบบดิจติ อล

15,000

-

(งบ.ทต.)

จานวน 2 เครือ่ ง
11. เครือ่ งวัดความดัน

-

-

แบบปรอท จานวน 1 เครือ่ ง
12. เตียงตรวจโรคพร้อม
บันไดข้างเตียง
จานวน 2 ชุด

30,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

30,000
(งบ.ทต.)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
13. ถังล้างแผลสแตนเลส

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

30,000

-

จานวน 1 ชุด
14. รถเข็นชนิดปรับนั่ง/

(งบ.ทต.)
-

-

นอนได้ จานวน 1 คัน
15. รถเข็นทาแผลพร้อม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบมีล้อ จานวน 2 ถัง

10,000

-

10,000

-

46,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

จานวน 1 ตัว
21. ถังขยะเท้าเหยียบ

-

(งบ.ทต.)

จานวน 1 อัน
20. เตียงตรวจภายใน

5,000

(งบ.ทต.)

จานวน 2 ชุด
19. โคมไฟผ่าตัดเล็ก

-

(งบ.ทต.)

จานวน 2 ชุด
18. หูฟงั สาหรับผู้ใหญ่

50,000
(งบ.ทต.)

จานวน 2 อัน
17. หูฟงั สาหรับเด็ก

-

(งบ.ทต.)

อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
16. เสาน้าเกลือสแตนเลส

28,000

400,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

10,000
(งบ.ทต.)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
22. เครือ่ งพิมฉลากยา

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

17,000

-

(งบ.ทต.)

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครือ่ ง

23. เครือ่ งมือสาหรับตรวจ

-

-

ภายใน จานวน 1 ชุด
24. เครือ่ งปัน่ เหวีย่ งหา

40,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

ปริมาตรเม็ดเลือดแดง

55,000

-

(งบ.ทต.)

อัดแน่นพร้อมแผ่นอ่านค่า
จานวน 1 เครือ่ ง
25. เครือ่ งให้การรักษา

-

-

ด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับ

300,000

-

(งบ.ทต.)

อัลตร้าซาวด์
จานวน 1 เครือ่ ง
26. หม้อต้มแผ่นให้

-

-

ความร้อนขนาดบรรจุ

150,000

-

(งบ.ทต.)

12 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง
27. เตียงไม้ชนิดสูง
จานวน 1 ตัว

-

-

40,000
(งบ.ทต.)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
28. วงล้อบริหารไหล่

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

40,000

-

และแขน จานวน 1 เครือ่ ง
29. รอกคู่เหนือศรีษะ

(งบ.ทต.)
-

-

จานวน 1 ตัว
30. ถุงทราย จานวน 10 คู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

18,000

-

(งบ.ทต.)
-

-

18,000

-

(งบ.ทต.)
เพือ่ ตรวจวัดระดับ

1. เครือ่ งตรวจวัด

300,000

ความดังของเสียงกรณี

ระดับเสียง จานวน 1 เครือ่ ง

(งบ.ทต.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. ตู้เก็บเอกสารภายในกอง

200,000

ในการปฏิบัติงาน

จานวน 1 ชุด

(งบ ทต.)

2. เคาเตอร์เข้ามุมแบบ

50,000

แยกชิ้นได้จานวน 1 ชุด

(งบ ทต.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งปรับอากาศชนิด

-

การให้บริการและเพิม่

ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน

-

-

-

กองสาธารณสุข ฯ

-

-

-

กองสาธารณสุข ฯ

-

-

-

391,000

-

-

เหตุราคาญ
15 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

(งบ.ทต.)

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ความสะดวกสบายให้

ขนาด 13,000 บีทียู

ผู้รับบริการ

จานวน 17 เครือ่ ง

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1) 2. เครือ่ งปรับอากาศชนิด

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

48,000

-

-

276,000

-

ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งปรับอากาศชนิด

การให้บริการและเพิม่

ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน

ความสะดวกสบายให้

ขนาด 13,000 บีทียู

ผู้รับบริการ

จานวน 12 เครือ่ ง

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) 2. เครือ่ งปรับอากาศชนิด

-

-

(งบ.ทต.)

-

-

ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน

96,000

-

(งบ.ทต.)

ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 2 เครือ่ ง
3. เครือ่ งปรับอากาศชนิด
ตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

30,000
(งบ.ทต.)

-

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
4. ฉากกั้นห้องช่องทึบ

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

70,000

-

- ขนาดกว้าง 4.0 เมตร x

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)

สูง 1.80 เมตร จานวน 1 ชุด
- ขนาดกว้าง 3.0 เมตร x
สูง 1.80 เมตร จานวน 1 ชุด
- ขนาดกว้าง 2.0 เมตร x
สูง 1.80 เมตร จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง
16 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

-

80,000

-

-

-

-

-

-

(งบ.ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1) จอขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จานวน 5 ครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า

-

มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

16,000
(งบ.ทต.)

จานวน 5 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ ฯ จานวน 6 ชุด

-

22,800
(งบ.ทต.)

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
4. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

16,000

-

-

48,000

-

โน้ตบุก๊ จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)
-

-

กองสาธารณสุข ฯ

(งบ.ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) จอขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จานวน 3 ครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า

-

-

มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9,600

-

(งบ.ทต.)

จานวน 3 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ

-

-

ปฏิบัติการ ฯ จานวน 4 ชุด
4. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

22,800

-

(งบ.ทต.)
-

-

โน้ตบุก๊ จานวน 1 เครือ่ ง

16,000

-

(งบ.ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

32,000

16,000

16,000

16,000 กองสาธารณสุข ฯ

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)
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ที่

แผนงาน

หมวด

(ต่อ)

ประเภท

วัตถุประสงค์
ภายในสานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,400

3,200

3,200

3,200

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

7,600

3,800

3,800

3,800

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

-

200,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว เครื่องละ 16,000 บาท

2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เครือ่ งละ 3,200 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบตั กิ าร ฯ ชุดละ 3,800 บาท

17 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

1. เสารับวิทยุระบบ
VHF/FM จานวน 1 เครือ่ ง

กองสาธารณสุข ฯ

(งบ.ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. วิทยุมือถือ 5 วัตต์

ในการปฏิบัติงาน

จานวน 3 เครือ่ ง

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) 2. เสารับวิทยุระบบ

VHF/FM จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

-

22,500 กองสาธารณสุข ฯ
(งบ.ทต.)

-

-

-

200,000
(งบ.ทต.)
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ที่

แผนงาน

18 สาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. ตู้น้าร้อนน้าเย็น

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

15,000

-

-

กองสาธารณสุข ฯ

-

-

-

-

30,000

-

จานวน 1 เครือ่ ง

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 2. ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า

(งบ.ทต.)
-

16 คิวบิก๊ ฟุต 2 ประตู

50,000
(งบ.ทต.)

จานวน 2 เครือ่ ง
3. เครือ่ งซักผ้าขนาด

-

ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม

18,000
(งบ.ทต.)

จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. ตู้น้าร้อนน้าเย็น

ในการปฏิบัติงาน

จานวน 2 เครือ่ ง

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 2. ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า

-

-

(งบ.ทต.)
-

-

16 คิวบิก๊ ฟุต 2 ประตู

50,000

-

(งบ.ทต.)

จานวน 2 เครือ่ ง
3. เครือ่ งซักผ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม
จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

18,000
(งบ.ทต.)

-

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
4. ถังน้าสแตนเลส ความจุ

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

10,900

-

ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
19 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความสะดวก 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน

และขนส่ง

และเพิม่ ประสิทธิภาพ

(รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ในการปฏิบัติงานของ

ไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี

เจ้าหน้าที่

จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุกดีเซล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(งบ.ทต.)
-

-

2,000,000

-

กองสาธารณสุข ฯ

(งบ.ทต.)

-

-

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

787,000

-

(งบ ทต.)

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบสี่ประตู จานวน 1 คัน
20 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

เครือ่ งสูบน้าแบบ

ในการปฏิบัติงาน

หอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)
สูบน้าได้ 1500 ลิตร
ต่อนาที

-

-

-

20,000 กองสาธารณสุข ฯ
(งบ.ทต.)
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ที่

แผนงาน

21 สาธารณสุข

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์คุณภาพจอเทียบ

เผยแพร่

ในการปฏิบัติงาน

เท่าหรือดีกว่าแอลอีดี (LED)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

16,000

-

-

กองสาธารณสุข ฯ

32,000

-

กองสาธารณสุข ฯ

-

กองสวัสดิการ ฯ

(งบ ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 1) ระดับความละเอียดจอภาพ
ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิเซล

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์คุณภาพจอเทียบ

ในการปฏิบัติงาน

เท่าหรือดีกว่าแอลอีดี (LED)

-

-

(งบ ทต.)

(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) ระดับความละเอียดจอภาพ
ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิเซล

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
จานวน 2 เครือ่ ง
22 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต 1. โทรทัศน์ แอล อี ดี

64,000

เผยแพร่

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (LED TV) ขนาดไม่น้อย

(งบ ทต.)

(ฟิตเนส) มีโทรทัศน์ เพือ่ กว่า 55 นิ้ว ระดับความ
เปิดสิ่งทีน่ ่าสนใจและข้อมูล ละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า

-

-

190

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

(ต่อ)

23 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั

1920x1080 พิกเซล

ประชาชนทีร่ ับบริการ

จานวน 2 เครือ่ ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เครือ่ งกรองน้า
การดาเนินงานของศูนย์ จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6,500

-

-

-

กองสวัสดิการ ฯ

-

-

-

กองสวัสดิการ ฯ

-

-

-

(งบ ทต.)

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน/โครงการ
กิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม

24 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1. เพือ่ เก็บวัสดุอปุ กรณ์ 1. ตู้เหล็กบานเลื่อน

30,000

สื่อการเรียนการสอน

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

(งบ ทต.)

สาหรับการฝึกทักษะ

118.5 x 40.7 x 88 ซม./ตู้

เด็กออทิสติก/คนพิการ 2. ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก

6,000

ทางสติปัญญาการเรียนรู้ ขนาด (กว้างxลึกxสูง)

(งบ ทต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

37.5x 45.7 x 132 ซม./ตู้

191

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2. เพือ่ เก็บเอกสารภายใน
กอง เช่น แฟ้มเอกสาร
งานต่างๆ ให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
25 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพือ่ อานวยความ

1. ถังรองรับมูลฝอย

งานครัว

สะดวกและเพิม่

ชนิด 4 ล้อ ขนาดบรรจุ

ประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า 660 ลิตร

ในการปฏิบัติงานและ

จานวน 50 ใบ

-

845,000

-

(งบ.ทต.)

845,000 กองสาธารณสุข ฯ
(งบ.ทต.)

การให้บริการประชาชน
2. ถังขยะคอนเทนเนอร์

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.

750,000

-

-

19,000

-

(งบ.ทต.)

จานวน 5 ใบ
3. เครือ่ งตัดหญ้าแบบ

-

-

ข้อแข็ง จานวน 2 เครือ่ ง
26 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

(งบ.ทต.)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

เพือ่ อานวยความสะดวก 1. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน

1,980,000

และขนส่ง

และเพิม่ ประสิทธิภาพ

(งบ.ทต.)

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

-

-

-

กองสาธารณสุข ฯ
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติงานและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2. รถบรรทุกขยะ ขนาด

2,400,000

-

-

-

6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุ

(งบ.ทต.)

-

-

-

-

-

-

ไม่ต่ากว่า 6000 ซีซี แบบ

การให้บริการประชาชน กระบะท้าย จานวน 1 คัน

ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.
แบบอัดท้าย จานวน 1 คัน
3. รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถ

9,000,000

ชนิด 6 ล้อ เครือ่ งยนต์

(งบ.ทต.)

ดีเซล กาลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 240 แรงม้า น้าหนัก
รถรวมบรรทุกไม่น้อยกว่า
15000 กิโลกรัม
ประกอบด้วยห้องสุขา
ไม่น้อยกว่า 8 ห้อง
จานวน 1 คัน
4. เรือไฟเบอร์กลาส
ท้องแบน ขนาดไม่น้อยกว่า
160x500x50 เซนติเมตร

100,000
(งบ.ทต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

3,900,000

-

3,900,000

พร้อมเครือ่ งเรือเครือ่ งยนต์
เบนซิน กาลังขับไม่น้อยกว่า
13 แรงม้า จานวน 1 ลา
5. รถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย พร้อมชุดยกถัง

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

สาธารณะ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง

ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
14 ลบ.ม. จานวน 1 คัน
6. รถขยะคอนเทนเนอร์
6 ล้อ เครือ่ งยนต์ดีเซล
มีกาลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
ทางานด้วยระบบไฮดรอลิก
ภาชนะรองรับมูลฝอยมี
ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

-

-

2,300,000
(งบ.ทต.)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ที่

แผนงาน

27 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

-

-

เพือ่ พัฒนางานด้าน

ตู้บานเลื่อนกระจก

22,500

บริการประชาชนใน

จานวน 5 ตู้

(งบ ทต.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

87,000

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานประมวลผล

(งบ ทต.)

เขตพืน้ ที่ ทต.เสาธงหิน
28 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบที่ 2 จานวน 3 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 800 VA

9,600
(งบ ทต.)

คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ

11,400

ปฏิบัติการ ฯ

(งบ ทต.)

จานวน 3 ชุด
29 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

16,000

16,000

16,000

16,000 กองสาธารณสุข ฯ

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,200

3,200

3,200

3,200

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

3,800

3,800

3,800

3,800

ปฏิบัติการ ฯ

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

(งบ.ทต.)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์

48,000

-

-

-

ในการปฏิบัติงาน

สาหรับงานสานักงาน

(งบ.ทต.)

-

-

-

-

-

-

(ต่อ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA
3. ชุดโปรแกรมระบบ

30 การศาสนาวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 3 เครือ่ ง
2. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้า ขนาด 800 VA

9,600
(งบ.ทต.)

จานวน 3 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบ

11,400

ปฏิบัติการ ฯ จานวน 3 ชุด

(งบ.ทต.)

กองการศึกษา

196

ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีม่ า
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4. เครือ่ งพิมพ์

7,900

-

-

-

multifunction

(งบ.ทต.)

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครือ่ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นแบบ
ที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
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2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) คะแนน
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) คะแนน
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) คะแนน
3.4 วิสัยทัศน์ (5) คะแนน
3.5 กลยุทธ์ (5) คะแนน
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) คะแนน
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3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) คะแนน
3.8 แผนงาน (5) คะแนน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) คะแนน
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 คะแนน
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามเป็นการติดตามเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
ปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุโครงการไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลได้กาหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม ของปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีปัจจุบัน) รอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่
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 กรณีที่คณะกรรมการติดตามและ
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 าเนิ น การโครงการส าเร็ จ ลุ ล่ ว งเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) กาหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กาหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
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เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
- โดยใช้แบบสาหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &
Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System
(PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ข้อ (1)–(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
- เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
- วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
- ผลกระทบ (Impact)
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