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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพั ฒ นาสามปี เ ป็ น แผนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี กล่ า วคื อ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยน าโครงการ / กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ที่จะจั ดทางบประมาณรายจ่า ยประจาปี ไ ปจั ดท า
งบประมาณ
โครงการที่บ รรจุ อ ยู่ ในแผนพัฒ นาสามปี โดยเฉพาะปี แรกของช่ว งระยะเวลาปี นั้นควรมี ส ภาพ
ความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นนอนของกิจกรรมที่จะมีดาเนิน การ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของช่วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทา
งบประมาณประจาปีสนับสนุนการดาเนินงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
2. เพื่อแสดงแนวทางพัฒนาในช่วง 3 ปี ของเทศบาลที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลให้พร้อมเพื่อจัดทา
เทศบัญญัติงบประมาณและนาไปปฏิบัติ
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1.3 ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนสามปี
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล กาหนดประเด็นหลั กการพัฒ นาให้ ส อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์
พั น ธกิ จ และจุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ การพั ฒ นาตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา
ความต้องการของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นดาเนินการ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมประเด็ นหลักการพัฒนา
ปัญหาความต้องการและข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารเทศบาล
ขั้นตอนที่ 3 : การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน
2. แจ้งสภาเทศบาล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารจังหวัด
อาเภอ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทาแผนเทศบาล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
ขั้นตอนที่ 4 : การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน 15 วั น นั บ แต่วั น ที่ประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาสามปี และดาเนินการตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการฯ นาเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เ ป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีได้ตามความเหมาะสม
และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้ ง ในเชิ ง สนั บ สนุ น และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กั น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น ามาตั ด สิ น ใจก าหนด
แนวทางการดาเนิ นงานและใช้ทรั พยากรการบริห ารของท้องถิ่น อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Amalysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
(จุดแข็ง , จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส , อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น ดังนี้
2.1.1 จุดแข็ง (Strength : S)
1. เทศบาลต าบลเสาธงหิ น ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมใกล้ ก รุ ง เทพมหานครฯ และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมของจังหวัดนนทบุรีด้านฝั่งตะวันตกแม่น้าเจ้าพระยา จึงสามารถ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นศูนย์กลางการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ และใกล้
กรุงเทพมหานครฯ จึงเป็นศูนย์กลางการลงทุนประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
3. ผู้บริหาร บริหารงานต่อเนื่อง การเมืองมีเอกภาพ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมีความ
ครอบคลุมหน้าที่การปฏิบัติงานของเทศบาล และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี
4. การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. เทศบาลตาบลเสาธงหิน เป็นศูนย์กลางการคมนาคม จึงเกิดปัญหาการจราจร และถนนใน
พื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายได้ ทาให้การเดินทางในพื้นที่ไม่สะดวก
2. สานักงานเทศบาลตาบลเสาธงหิน ปัจจุบันมีสถานที่ทาการคับแคบ ไม่สามารถขยายกรอบ
เจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลเสาธงหินได้
3. ต้องใช้งบประมาณและเจ้าหน้าที่จานวนมากในการบริการประชาชนและชุมชน/หมู่บ้าน
จัดสรรที่เพิ่มขึ้น ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแก้ไข
ปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชนเมือง
4. ประชากรในพื้นที่หลากหลาย ทั้งประชากรเดิมและประชากรใหม่ รวมถึงประชากรแฝง
และแรงงานต่างด้าว ทาให้สังคมมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประสานการพัฒนา
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2.1.3 โอกาส (Opportunities : O)
1. การขยายความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และนโยบายภาครัฐที่จะให้สาม
แยกบางใหญ่ เ ป็ น ประตู ก ารค้ า ขายและการลงทุ น ทางทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศไทย “WestGate” หรื อ
“Gateway” และระบบคมนาคมที่สมบูรณ์แบบที่เชื่อมต่อทุกเส้น ทางเข้าด้วยกันสู่เส้นทางแห่งอนาคตรองรับ
AEC
2. นโยบายการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ชอปปิ้งของภูมิภาค พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหินจึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ
ประเทศ New CBD (New Central Business District)
3. ความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของประชากรกรุงเทพมหานคร จึงมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
ในพื้นที่ เพื่อรองรับการอพยพของประชากรจากกรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ
2.1.4 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคม เกิดปัญหาการจราจรพื้นที่
เป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การขยายตัว ของที่อยู่อาศัยและการเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหาประชากรแฝง มีประชากรบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจหรือ
ยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่และขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเพิ่มจานวนประชากร ทาให้ต้องใช้งบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาที่ดินราคาแพง เป็นอุปสรรคในการพัฒนา

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การวางแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเสาธงหิ น ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นา สามปี
(พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่ านกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน เช่ น การจั ดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
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เทศบาลต าบลเสาธงหิ น ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นา สามปี (พ.ศ.2557-2559)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
รวม 174 โครงการ งบประมาณ 245,347,000.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. การพัฒ นาด้านบริ ห ารจั ดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

โครงการ
61
8

งบประมาณ
48,206,200.00
23,800,000.00

32
60

75,840,000.00
93,775,800.00

7

1,185,000.00

6
174

2,540,000.00
245,347,000.00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริห ารเทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอ ยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย จานวน 166 โครงการ จานวนงบประมาณ 88,743,490.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. การพัฒ นาด้านบริ ห ารจั ดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

โครงการ
59
8

งบประมาณ
26,823,100.00
19,500,000.00

27
59

15,740,000.00
23,705,400.00

7

434,990.00

6
166

2,540,000.00
88,743,490.00
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การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลเสาธงหินได้ดาเนินโครงการต่างๆ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 124 โครงการ โครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ จานวน 13 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 29 โครงการ รวมโครงการ
ทั้งสิ้น 166 โครงการ และงบประมาณมีการเบิกจ่าย จานวน 25,754,570.21 บาท โดยสามารถแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม/ความปลอดภัยและการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
49

จานวน
จานวน
จานวน
โครงการที่ โครงการที่
โครงการ
อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ทั้งหมด
ดาเนินการ ดาเนินการ
1
9
59

6

-

2

8

10
48

7
5

10
6

27
59

6

-

1

7

5

-

1

6

124

13

29

166

7

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่
(บาท)
เบิกจ่าย (บาท)
1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
26,823,100.00 11,253,103.32
2. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
19,500,000.00 2,856,285.75
และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
15,740,000.00 1,912,948.00
4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัย
23,705,400.00 8,895,749.34
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
136,120.00
434,990.00
การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
700,363.80
2,540,000.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
88,743,490.00 25,754,570.21
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากแผนพัฒนาสามปีที่ผ่ านมา เทศบาลตาบลเสาธงหิ นได้นาไปจัดทากิจกรรม/โครงการ พบว่า
ในแต่ ล ะด้ า นประสบความส าเร็ จ และเกิ ด ผลประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
และทุกกิจกรรม สาเร็จตามเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 74.70 โดยเฉพาะทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ ผู้ พิก าร , การป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ ง
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวก
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”
3.1.2 พันธกิจ
1. พัฒนาและบริหารเทศบาลตาบลเสาธงหินให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหินเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ New CBD
(New Central Business District) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายเมืองใหม่ของภาครัฐ สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยและอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจาวัน
4. พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และอานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
5. เสริมสร้างสังคมพนักงานและประชาชนให้มีคุณธรรมนาความรู้ สู่การดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารราชการตามหลักธรรมการภิบาล
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.3 เป้าประสงค์
1. เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม และการศึกษาพื้นฐานที่ดี
2. เป็นเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศNew CBD (New Central Business District)
และเป็นประตูการค้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เป็น เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ นของประชาชน สร้างความอุ่นใจและ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดารงชีวิต
4. เป็ น เมื อ งที่ มี ก ารบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานดี เ ยี่ ย ม และอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
5. เป็นเมืองที่มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้าง และบารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม
6. เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3.1.4 ตัวชี้วัด
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลเสาธงหิน ได้ใช้ตัวชี้วัดและเป้ าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ คือ
ร้อยละความสาเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ โดยมีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80
3.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (จุดเน้นสาคัญ)
1. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่ดีและ
ทั่วถึง สนับสนุนการศึกษาพื้นฐานที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกและปลอดภัย
2. พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ลดมลภาวะพร้อม
เป็นศูนย์กลางภาคธุรกิจของฝั่งตะวันตกแม่น้าเจ้าพระยาของจังหวัดนนทบุรี
3. พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4. พัฒนาการบริการให้ประชาชนรับบริการที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3.1.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 9 แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ
1.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนใจ
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มี 5 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
2.1 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และ
มลพิษต่างๆ
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 แนวทางการพัฒนาควบคุมการฆ่าสัตว์
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2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 5 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
3.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3.2 แนวทางการพัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุมอาคาร
3.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
3.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และ
บุคลากร
3.5 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและ
ที่จอดรถ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย มี 9 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.4 แนวทางการพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
4.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 แนวทางการพัฒนาการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
4.9 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มี 9 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
5.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
5.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว์
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5.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ,
แผนชุมชน/หมู่บ้าน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ใน ปี พ.ศ.2558
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มี 3 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสาคัญต่างๆ
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
Strategy Map
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”

๑.พัฒนาและบริหาร
เทศบาลตาบลเสาธงหินให้
เป็นเมืองน่าอยู่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

๒. พัฒนาเทศบาลตาบลเสา
ธงหินให้เป็ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจแห่งใหม่ของ
ประเทศ NewCBD (New
Central Business
District) เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การขยาย
เมืองใหม่ของภาครัฐสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน

๓. พัฒนาระบบป้องกันและ
รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
เพื่อให้ ประชาชนอุ่ นใจในการ
ใช้ชีวิตประจาวัน

๔. พั ฒ นาการบริ ก ารให้ มี
คุณภาพที่ดี มีมาตรฐานที่ดี
เยี่ ย ม แ ละ อ า น ว ย คว า ม
สะดวกให้กับประชาชน เพื่อ
การบริก ารประชาชนอย่า ง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

๕.เสริมสร้างสังคมพนักงาน
และประชาชนให้มีคุณธรรม
นาความรู้ สู่ก ารดารงชีวิ ต
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
บริหารราชการตามหลักธรร
มาภิบาล

๖. ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์
ศ า ส น า วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี และภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน

จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา

๑. เป็นเมืองน่าอยู่ มี
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการสังคมและ
การศึกษาพื้นฐานที่ดี

๒. เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่
ของประเทศ New CBD (New
Central Business District)
และเป็นประตูการค้าสูก่ ารเป็น
ประชาคมอาเซียน

๓. เป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน สร้างความ
อุ่นใจและอานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนใน
การดารงชีวิต

๔. เป็นเมืองที่มีบริการที่มี
คุณภาพ มาตรฐานดีเยีย่ ม
และอานวยความสะดวก
ให้ประชาชน อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน

๕. เป็นเมืองที่มีการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

๖. เป็นเมืองที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
การก่อสร้างและบารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม การท่องเที่ยว
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทาง
การพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาทั้งในและนอก
โรงเรียน
6. ส่งเสริม สนับสนุน
เครือข่ายขององค์กรภาค
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ

2. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
7. ส่งเสริม สนับสนุนการ
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์
8.ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
สวนสาธารณะและสถานทีพ่ ักผ่อน
หย่อนใจ

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง
การพัฒนา

1. บริหารจัดการระบบกาจัด 2. ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย สุสานและฌาปนสถาน
และมลพิษต่างๆ

3. ควบคุมการฆ่าสัตว์

4. ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาทางบก
ทางน้าและทางระบายน้า

5. ส่งเสริม สนับสนุนการลดภาวะโลก
ร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง
การพัฒนา

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาทางบก ทางน้า
และทางระบายน้า

2. พัฒนางานผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และ
การควบคุมอาคาร

3. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

4. พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน
การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร

5. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา
ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ
ที่จอดรถ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทาง
การพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5. ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม

2. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

6. ส่งเสริม สนับสนุนการักษาความ
ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และการอนามัย โรงมหรศพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ

7. ส่งเสริม ปรับปรุงงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
การบริการ

8. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์

9. สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
1. ส่งเสริม สนับสนุนการการฝึกและ
ประกอบอาชีพ
แนวทาง
การพัฒนา

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์
การลงทุน

6. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพการเลี้ยง
สัตว์

3. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น,แผนชุมชน

4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคการเกษตรปลอดภัย
ได้มาตรฐาน

8. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทาง
การพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน
2. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนาและวันสาคัญต่างๆ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น

3. ส่งเสริมให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและ
บริหารจัดการ
พื้นที่จังหวัด
นนทบุรีให้เป็น
เมืองที่อยู่อาศัย
ชั้นดี รองรับการ
อยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้าง พัฒนา
จังหวัดนนทบุรีให้
กลายเป็นเมือง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
ในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจการค้าและ
การท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้าง พัฒนาและ
ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจของ
จังหวัดนนทบุรีให้
กลายเป็น
ศูนย์กลางแห่ง
การค้านานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคม
นนทบุรีให้มีความสุข
และคุณธรรมนา
ความรู้สู่การ
ดารงชีวิต ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม/ความ
ปลอดภัยและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ
เทศบาล
ตาบล
เสาธงหิน

ยุทธศาสตร์ที่1
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม/ความ
ปลอดภัยและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

ด้านการวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและ
พัฒนาจังหวัด
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

16
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนนทบุรี

พัฒนาสภาพ
สังคมให้เป็น
เมืองและชุมชน
น่าอยู่

6.ส่งเสริม
สนับสนุน
เครือข่าย
องค์การภาค
ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ

2.ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ดอ้ ยโอกาส

4.ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

8.ส่งเสริม
สนับสนุนกีฬา
สวนสาธารณะ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

5.ส่งเสริมสนับสนุน
การสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว
และ
การรักษาพยาบาล

9.ส่งเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
สถาบัน
ครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

1.3.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์

1.7.ส่งเสริม
สนับสนุนการรักษา
ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง

โครงการ

1.4.ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

1.8.ส่งเสริม
สนับสนุนกีฬา
สวนสาธารณะ
และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
โครงการ

โครงการ
โครงการ

3.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
สังคมสงเคราะห์

7.ส่งเสริม สนับสนุน
การรักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง

1.2.ส่งเสริม สนับ
สนับสนุนคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส

1.6.ส่งเสริม
สนับสนุน
เครือข่ายองค์การ
ภาคประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุม
ขนท้องถิน่ และ
ประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

1.1.ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอกโรงเรียน

ส่งเสริมและพัฒนา
อย่างบูรณาการที่มี
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นรากฐาน

เสริมสร้างสุข
ภาวะของคน
นนทบุรีให้มี
สุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

1.ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
และนอก
โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคมนนทบุรีให้มีความสุข และ
คุณธรรมนาความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัด
นนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยชัน้ ดี รองรับการ
อยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

โครงการ

1.5.ส่งเสริมสนับสนุน
การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวและ
การรักษาพยาบาล

1.9.ส่งเสริม
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
สถาบัน
ครอบครัว
โครงการ

โครงการ
โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยชั้นดี รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

1.การบริหารจัดการระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียและ
มลพิษต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

2. สิ่งเสริมสนับสนุน ควบคุม
สุสาน และฌาปนสถาน

3.ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์

4..ส่งเสริม สนับสนุนบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริม สนับสนุน
การลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

2.1.การบริหารจัดการระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียและ
มลพิษต่างๆ

2.2. ส่งเสริม สนับสนุน
ควบคุม สุสาน
และฌาปนสถาน

โครงการ

โครงการ

2.3.ควบคุม
การฆ่าสัตว์

โครงการ

2.4.ส่งเสริม สนับสนุนบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

2.5. ส่งเสริม สนับสนุน
การลดภาวะโลกร้อน

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยชั้นดี รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมือง
และชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

1.การก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาทางบก ทางน้าและทาง
ระบายน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงสร้างพื้นฐาน

2. งานผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร

3. พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
และประปา

4. พัฒนาระบบจราจร ขนส่ง
มวลชน การวิศวกรรมจราจร
และบุคลากร

5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบ
เรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

3.1.การก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาทางบก ทางน้าและทาง
ระบายน้า

3.2. งานผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการ
ควบคุมอาคาร

3.3. พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
และประปา

3.4. พัฒนาระบบจราจร ขนส่ง
มวลชน การวิศวกรรมจราจรและ
บุคลากร

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

3.5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบ
เรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนนทบุรี

สร้าง และพัฒนาการผลิตเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการ

พัฒนาสังคมให้เป็นเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

1.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกัน รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2.ส่งเสริม
สนับสนุน
ประชาธิปไต
ยและสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัด
นนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
การค้าและการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและบริหาร
จัดการพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี
รองรับการอยู่อาศัยของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคมนนทบุรี
ให้มีความสุขและคุณธรรม
นาความรู้สู่การดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งส่งเสริม
การบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เสริมสรางความ
้
เขมแข็
งของ
้
ชุมชนท้องถิน
่
และประชา
สั งคม

พัฒนาระบบบริหารราชการให้มีความ
ทันสมัยตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

4.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
และการ
บริการ

5.ส่งเสริม
พัฒนา
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

6.ส่งเสริมสนับสนุน
การรักษาความ
ปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และการอนามัย
โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ

7.ส่งเสริม
ปรับปรุง
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

8.การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์
และปล่อย
สัตว์

9.สนับสนุน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกัน รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4.2.ส่งเสริม
สนับสนุน
ประชาธิปไต
ยและสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน

4.3.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น

4.4.พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการและ
การบริการ

4.5.ส่งเสริม
พัฒนา
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

4.6.ส่งเสริม
สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัย
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและการ
อนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถาน
อื่นๆ

4.7.ส่งเสริม
ปรับปรุง
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

4.8.การ
ควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์และ
ปล่อยสัตว์

4.9.สนับสนุน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
นนทบุรี

พัฒนาระบบ
การให้บริการ
ภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ
และยึด
ผลประโยชน์
ของประชาชน
เป็นหลัก

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุน
ระบบ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้าง พัฒนาและ
บริหารจัดการพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ให้เป็น
เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี
รองรับการอยู่อาศัย
ของประชาชน

พัฒนาและขยาย
การตลาดสินค้า
และบริการเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
กระจายสินค้า
และบริการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนนทบุรี

1.ส่งเสริม
สนับสนุน
การฝึก
และ
ประกอบ
อาชีพ

2.ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
พาณิชย์
การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัด
นนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการ
ผลิตภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
การค้าและการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและ
มีมูลค่าเพิ่ม

การสนับสนุนทางการเงิน
และการลงทุนให้แก่
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ เพื่อการ
ผลิตสินค้าและบริการเชิง
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างสังคมนนทบุรี
ให้มีความสุขและคุณธรรม
นาความรู้สู่การดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งส่งเสริม
การบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
ประชาสังคม

สนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อให้
เกิดความ
มั่นคงใน
ภูมิภาคและ
อยู่ร่วมกัน
โดยสันติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมพัฒนา
จังหวัดรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ภาคการผลิต การค้า
การลงทุน เพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน
ให้มีความเข้มแข็ง

ส่งเสริมและ
พัฒนาสังคม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไปสู่
ภูมิภาคอาเซียน
เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

3.ส่งเสริม
สนับสนุน
การลงทุน
ภาคอุตสา
หกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

4.ส่งเสริม
สนับสนุน
ภาค
เกษตรกรรม
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน

5.ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ท่องเที่ยว

6.ส่งเสริม
สนับสนุน
อาชีพการ
เลี้ยงสัตว์

7.ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น,แผนชุมชน/
หมู่บ้านและการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

8.ส่งเสริม
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการงค์
กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

9.ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

5.1.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ฝึกและ
ประกอบ
อาชีพ

5.2.ส่งเสริม
สนับสนุน
การพาณิชย์
การลงทุน

5.3.ส่งเสริม
สนับสนุน
การลงทุน
ภาคอุตสาห
กรรม

5.4.ส่งเสริม
สนับสนุน
ภาค
เกษตรกรรม
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน

5.5.ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ท่องเที่ยว

5.6.ส่งเสริม
สนับสนุน
อาชีพการ
เลี้ยงสัตว์

5.7.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น,แผน
ชุมชน/หมู่บ้าน
และการประสาน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

5.8.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
บริหาร
จัดการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5.9.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2558

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

21

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดนนทบุรี

เสริมสร้างสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมนาความรู้สู่การดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมภิบาล

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเมืองนนทบุรี สู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

1.ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ
โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

2. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
และวันสาคัญต่างๆ

3.ส่งเสริมให้มแี ละสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1.ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ
โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

6.2. ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
ศาสนาและวันสาคัญต่างๆ

โครงการ

โครงการ

6.3.ส่งเสริมให้มแี ละสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ เสริมสร้างพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 5,645,000
5,645,000 5,645,000 นักเรียน นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา
ด้านร่างกาย
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล (เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และเด็กเล็ก เล็กสังกัดเทศบาลตาบล
เสาธงหิน จานวน 350 คน
จานวน 2,919 เสาธงหิน และนักเรียน
คนละ 7.37 บาท จานวน
คนได้รับอาหาร โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
280 วัน
เสริม(นม) อาหารเสริม(นม)รับประทาน
และโรงเรียนในเขตพืน้ ที่
เสริมสร้างความแข็งแรง
จานวน 2,569 คนๆ ละ
ของร่างกาย
7.37 บาท จานวน 260 วัน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
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งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 2,555,000
2,555,000 2,555,000 เด็กเล็ก นักเรียนได้รับประทาน
กลางวันและค่าจัดการเรียน เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล (เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จานวน 350 อาหารกลางวันอย่าง
การสอนรายหัว สาหรับ เสาธงหินจานวน 350 คน
คนได้ทานอาหาร เพียงพอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 1. ค่าอาหารกลางวัน คนละ
กลางวันที่
เทศบาลตาบลเสาธงหิน 20 บาท จานวน 280 วัน
ทต.จัดเตรียม
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
ไว้ให้ครบทุกคน
รายหัว 1,700.-บาท/คน/ปี
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตาบล
เสาธงหิน

โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
10,276,000
เทศบาลตาบลเสาธงหิน (เงินอุดหนุน)
จานวน 2,569 คน คนละ
20 บาท จานวน 200 วัน

10,276,000 10,276,000 นักเรียน นักเรียนได้รับประทาน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จานวน 2,569 อาหารกลางวันอย่าง
คนได้ทานอาหาร เพียงพอ
กลางวันที่
เทศบาลจัดเตรียม

ไว้ให้ครบทุกคน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

4 โครงการอาหารเสริม
หลังเลิกเรียน

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านร่างกาย
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
เสาธงหิน จานวน 4 ศูนย์
จานวน 350 คนๆละ 10
บาท จานวน 200 วัน

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพือ่ ให้เด็กเล็กได้รับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้ ประสบการณ์จริงจาก
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
สู่โลกกว้าง)
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เสาธงหิน จานวน 4 ศูนย์
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000
700,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต)

200,000
(งบ ทต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

นักเรียน เด็กได้รับประทานอาหาร
350 คน เสริม และเสริมสร้างความ
ได้รับอาหาร แข็งแรงของร่างกาย
เสริมหลัง
เลิกเรียน
ครบถ้วน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

200,000 ร้อยละ 95 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
(งบ ทต) ของนักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงนา
ที่เข้าเรียน มาประยุกต์ในการเรียน
ได้ความรู้ และชีวิตประจาวัน
จากประสบ

การณ์จริง

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ เพือ่ ให้คณะกรรมการศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก จานวน 4 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีความรู้ คณะกรรมการศูนย์ และ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน
และพัฒนาเด็กเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ
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งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000 ร้อยละ 85 คณะกรรมการศูนย์ และ
กองการศึกษา
(งบ ทต)
(งบ ทต)
(งบ ทต) ของผู้เข้าร่วม ผู้ทเี่ กี่ยวข้องสามารถนา
โครงการได้ ความรู้มาปรับปรุงศูนย์
รับความรู้ พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิ
และสามารถ ภาพยิ่งขึ้น
นามาพัฒนา

ปรับใช้ใน
ศพด. ในสังกัด

7 โครงการอบรมซักซ้อมแผน เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ คณะครูผดู้ ูแลเด็กและเด็กเล็ก
อพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียม เกี่ยวกับการดับเพลิงเบือ้ ง จานวน 4 ศูนย์ และผู้ที่
พร้อมซ้อมหนีไฟ)
ต้นและแผนอพยพหนีเพลิง เกี่ยวข้อง
ไหม้ให้กับเด็กและคณะครู

20,000
(งบ ทต)

20,000
(งบ ทต)

20,000
(งบ ทต)

ร้อยละ 85 มีความรู้เกี่ยวกับการดับ
ของผู้เข้ารับ เพลิงและแผนอพยพขณะ

การอบรมมี เกิดเพลิงไหม้
ความรู้เกีย่ วกับ

การอพยพหนี

ไฟเมือ่ เกิด
เหตุเพลิงไหม้

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

8 โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กสมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ผูป้ กครองเด็กและเด็กปฐมวัย

ได้ทราบกฏระเบียบในการ 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนและปฏิบัติตัวตาม สังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 4 ศูนย์
ก่อนเปิดภาคเรียน
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งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 85 ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ กองการศึกษา
(งบ ทต)
(งบ ทต)
(งบ ทต) ของผู้รว่ มโครง เกี่ยวกับพัฒนาการ
การมีความรู้ ของเด็กก่อนวัยเรียน และ
ความเข้าใจ มีพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
ในการพัฒนา

เด็กให้สมวัย

9 โครงการวันแม่แห่งชาติ

เพือ่ ให้เด็กได้ร่วมทากิจกรรม เด็กอนุบาล 3 ขวบ

เกี่ยวกับพระคุณแม่และรู้จัก สังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน

กตัญํู กตเวที

ทัง้ 4 ศูนย์ และผู้ปกครอง

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 90 เด็กและแม่ได้มีกิจกรรมทีด่ ี กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ต่อกัน เด็กรู้จักการกตัญํู
โครงการ กตเวที
สานึกใน
พระคุณ
ของแม่

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการประเมินคุณภาพ 1. เพือ่ กากับติดตามให้ครู
ภายในและภายนอก
ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนการสอนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และสร้างขวัญกาลังใจแก่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดนิเทศ กากับ
ติดตาม การบริหารงาน
วิชาการ และงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายอย่างน้อยเดือนละ

1 ครั้ง
- ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร

ครูผู้ดูแลเด็ก ทาให้เกิดความ ทางการศึกษาทุกคนได้รับการ

เชื่อมั่นในการจัดกิจกรรม พัฒนา ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
การเรียนการสอน และ อย่างเป็นระบบ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย - ครูผู้ดูแลเด็กจัดการเรียน
3. เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน การสอนได้อย่างมีประสิทธิ
สามารถตรวจสอบผลการ ภาพ
ปฏิบัติงานได้
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งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ดูแลเด็กได้ปรับเปลี่ยน กองการศึกษา
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ร้อยละ 95 พฤติกรรมในการจัดการ
ได้รับการ อบรมการเรียนรู้
พัฒนาและ - ครูผู้ดูแลเด็กได้พัฒนาตน
เพิ่มศักยภาพ

เองให้มีคุณภาพสูค่ รูมืออาชีพ

ในการปฏิบัติ

- นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชน
มีความเชื่อมั่น

งาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการเสริมสร้างทักษะ เพือ่ พัฒนาและสนับสนุนใน เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และพัฒนาการตามวัยของ การดาเนินงานศูนย์พัฒนา สังกัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน
เด็กเล็ก
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อ ทัง้ 4 ศูนย์ จานวน 350 คน
พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเพือ่ ประเมิน
การดาเนินงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
การดาเนินงานของศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อใช้ในศูนย์ รายการดังนี้
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตาบลเสาธงหิน ครุภัณฑ์สานักงาน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
1. พัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว
แบบ 5 ใบพัด ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จานวน 2 เครือ่ ง
- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ 1
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 90 การดาเนินกิจกรรมของศูนย์

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการสมวัย พัฒนาทุกด้าน
ของนักเรียนมี

ศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต กองการศึกษา
เทศบาลมีสิ่งอานวยความ
สะดวกทีเ่ หมาะสมและเด็ก
2 เครื่อง เล็กมีพัฒนาการทีด่ ีสมวัย

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 375 มม.
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ตู้

ลึก 462 มม. สูง 1,324 มม.

จานวน 1 ตู้
- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. เครื่องกรองน้า มีระบบ
กรองน้าดื่มไม่น้อยกว่า 4
ขั้นตอน
จานวน 1 เครื่อง

15,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

4,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตู้

- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ.1

2. คลูเลอร์น้า ขนาดไม่น้อย
กว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 ซม.

สูง 48 ซม.ความจุ 17.8 ลิตร

จานวน 1 ตู้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ 1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. โทรทัศน์ LED TV
(ระดับความละเอียดจอภาพ

13,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

6,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

10,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

1920 x 1080 พิกเซล 32 นิ้ว

พร้อมติดตั้งแบบแขวน
จานวน 1 เครื่อง
- ศพด.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
2. เครื่องเล่น CD/DVD
จานวน 2 เครื่อง
- ศพด.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
- ศพด.เทศบาล 1
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียด 16
ล้านพิกเซล จานวน 1 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ 1

ครุภัณฑ์กีฬา
1. เครื่องเล่นนุ่มนิ่มสาหรับ
เด็ก จานวน 1 ชุด

160,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ชุด

13 โครงการก่อสร้างหลังคา เพือ่ ให้เด็กได้มีสถานทีเ่ ล่น ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่อง
คลุมเครื่องเล่นสนามสาหรับ ทีเ่ หมาะสม และเครื่องเล่น เล่นสนามสาหรับเด็ก
เด็ก
อยู่ในร่ม
- ศพด.เทศบาลเสาธงหิน 1

800,000
(งบ ทต.)

-

-

1 หลัง มีหลังคาสาหรับบังแดด
เครื่องเล่นและเด็กมีสถาน
ทีเ่ ล่นทีเ่ หมาะสม

14 โครงการก่อสร้างอ่างล้าง เพือ่ เพิม่ อ่างล้างมือ ล้าง ดาเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
มือล้างหน้าเด็ก
หน้าให้เพียงพอต่อการใช้ อ่างล้างมือล้างหน้าเด็ก
งาน
จานวน 2 ชุด

70,000
(งบ ทต.)

-

-

2 ชุด เด็กนักเรียนใน ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
เสาธงหิน 1 (ห้องขยายห้อง
เรียนมีอ่างล้างมือล้างหน้า
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน
และ มีสุขอนามัยทีด่ ี

- ห้องขยายห้องเรียน ศพด.เทศ 1

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพือ่ ใช้ในโครงการ
เสาธงหิน 2
เสาธงหิน 2
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ( มีระบบฟอกอากาศ)

พร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000
บีทียู จานวน 20 เครื่อง
2. ถังเก็บน้าสแตนเลสพร้อม
ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
2,500 ลิตร จานวน 2 ถัง
3. เครื่องป๎ม้ น้าไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้ง ขนาดมอเตอร์ 400
วัตต์ ระบบป้องกันน้าไหล
ย้อนกลับ เพิม่ สายดิน
เพือ่ ความปลอดภัย
จานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ

880,000
(งบ ทต.)

-

-

20 เครื่อง

38,000
(งบ ทต.)

-

-

2 ถัง

15,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. พัดลมเพดาน พร้อม
ติดตั้ง แบบ 5 ใบพัด
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
ขนาดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว
จานวน 24 เครื่อง
5. ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ จานวน
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
24 เครื่อง

120,000
(งบ ทต.)

-

-

16 ตู้

-

-

8 ตู้

32 ช่อง ขนาด กว้าง 160 ซม.

48,000
(งบ ทต.)

ลึก 20 ซม. สูง 80 ซม.
จานวน 8 ตู้
7. กระดานไวท์บอร์ดพร้อม
บอร์ดติดประกาศกามะหยี่

120,000
(งบ ทต.)

-

-

8 ชุด

21 ช่อง ขนาด กว้าง 2.20 เมตร

ลึก 0.38 เมตร สูง 1.00 เมตร

ทาสีพาสเทล สวยงาม
จานวน 16 ตู้
6. ตู้ไม้วางรองเท้า จานวน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทัง้ 2 ข้าง แบบติดผนัง
พร้อมติดตั้ง
จานวน 8 ชุด
8. ทีแ่ ขวนแก้วน้าและ
ผ้ากันเปือ้ นขนาด กว้าง
60 ซม. ลึก 120 ซม. สูง
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000
(งบ ทต.)

-

-

16 ตัว

28,000
(งบ ทต.)

-

-

10 ตัว

100 ซม. พร้อมตะขอสวยงาม

สามารถแขวนแก้วน้า
และผ้ากันเปื้อน ได้ 2 ด้าน
ด้านละ 20 ตัว จานวน 16 ตัว

9. โต๊ะอาหาร
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม.

ยาว 120 ซม.สูง 60 ซม.
โต๊ะโครงเคร่า เป็นเหล็กขนาด
1.2 x 1.2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า

1 มม. พับได้ ปลายขามีจุก
ยางหรือพลาสติกรองรับ
จานวน 10 ตัว

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
cctv พร้อมอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
2. เครื่องเสียงประกาศ
ภายในและภายนอก
อาคาร พร้อมอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
ครุภัณฑ์งานโฆษณาและ
เผยแพร่
1. โทรทัศน์ LED TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

830,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ชุด

580,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ระบบ

136,000
(งบ ทต.)

-

-

8 เครื่อง

24,000
(งบ ทต.)

-

-

8 เครื่อง

1920 x 1080 พิกเซล ขนาด

40 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง
2. เครื่องเล่น CD/DVD
จานวน 8 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. เครื่องกรองน้า พร้อม
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง

30,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

ครุภัณฑ์กีฬา
1. เครื่องเล่นสนาม
สาหรับเด็ก จานวน 1 ชุด

1,800,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

500,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ระบบ

500,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 95 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
1. ติดตั้งระบบไฟฟ้า เพือ่
รองรับการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ ทัง้ อาคาร
16 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ภายในและ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เสาธงหิน 2
ให้มีความน่าอยูแ่ ละเกิดความ เทศบาลเสาธงหิน 2

ของนักเรียน เสาธงหิน2 มีความน่าอยู่
ครู ผู้ปกครอง

น่าอาศัยเกิดความสบายใจ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองการศึกษา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปลอดภัยกับเด็กนักเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ทีม่ าติดต่อ และรู้สึกปลอดภัย
มีความรู้สึก

ผ่อนคลาย

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั กิจกรรม ก่อสร้างอาคารอเนกปรสงค์ 2,000,000

สาหรับเด็ก และคลุมเครื่อง จานวน 1 แห่ง
เล่นสนามสาหรับเด็ก
- ศพด.เทศบาลเสาธงหิน 2

18 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้
เรียนการสอน และยกระดับ ครุภัณฑ์สานักงาน
การเรียนการสอน สู่ประชา 1. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
คมอาเซียน
เก้าอี้สาหรับครูผู้สอน จานวน 3 ชุด
- ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
- ศพด.แก้วอินทร์สุทธาอุทิศ

- ศพด.เสาธงหิน 2

-

-

(งบ ทต.)

1 หลัง เด็กนักเรียนมีสถานทีเ่ ล่น กองการศึกษา
และทากิจกรรมทีป่ ลอดภัย
และเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กองการศึกษา
เรียนการสอน

21,300
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ชุดเครื่องขยายเสียง
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 3 ชุด
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

90,000
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

480,000
(งบ ทต.)
205,500
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

-

-

3 ชุด

-

-

3 ชุด

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 3 ชุด
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า/
สายสัญญาณ และอุปกรณ์
นาสัญญาณภาพ VGA
จานวน 3 ชุด
3. ไม้คทา
จานวน 3 ชุด

15,000
(งบ ทต.)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง
3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว
เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน

90,000
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

18,300
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

11,400
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 3 ชุด
4. เครือ่ งพิมพ์ Multifunction

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง
5. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบมัลติมีเดียระบบ
e-Learning จานวน 3 ชุด
6. โปรแกรมคลังข้อสอบ
ระบบมัลติเมียเดียสาหรับ
เด็กปฐมวัย จานวน 3 ชุด
7. บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)
จานวน 3 ชุด

22,800
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

142,500
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

114,000
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

75,000
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดเสริมเชาว์ป๎ญญา
จานวน 3 ชุด
9. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะและการเรียน
รู้คณิตศาสตร์
จานวน 3 ชุด
10. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทาง
ภาษา จานวน 3 ชุด
11. โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะและการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์
จานวน 3 ชุด
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53,550
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
3 ชุด

53,550
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

53,550
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

53,550
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์งาน
งานศูนย์เยาวชนเทศบาล ศูนย์เยาวชน เทศบาล
ตาบลเสาธงหิน
ตาบลเสาธงหิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ไมค์ลอย จานวน 1 ชุด
มีไมค์ 2 ตัว มีทชี่ ารต์แบต
เตอรี่ในตัว สัญญาณ UHF/
สูง (1U) มีกล่องไมค์หรือดี
กว่า รับและส่งสัญญาณ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
ในทีโ่ ล่งมีทชี่ ารต์แบตเตอรี่
ในตัว ถ่าน 9 โวลท์ ชาร์ต
ได้ในตัว จานวน 1 ชุด

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เยาวชน และประชาชน เยาวชนและประชาชน
ศักยภาพทางการศึกษา สามารถพัฒนาและเพิม่
นอกระบบและตามอัธยาศัย ศักยภาพทางการศึกษา
เพือ่ รองรับอาเซียน

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ กองการศึกษา
ดาเนินงานของศูนย์เยาวชน
1 ชุด เทศบาลตาบลเสาธงหิน

7,000
(งบ ทต.)

-

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 85 เยาวชนและประชาชนมีศกั ยภาพ กองการศึกษา

(งบ ทต.)

(งบ ทต.)

(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม ทางการศึกษาเพิม่ ขึ้น
โครงการ
สามารถสื่อสาร

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ภาษาอาเซียน

เบื้องต้นได้

21 โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT
เพือ่ ส่งเสริมความเท่าเทียม
และเพิม่ ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
Computer Basics

เพือ่ อบรมให้มีความรู้
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ความเข้าใจมีทักษะและ ผู้สูงอายุ ประชาชนทัว่ ไป
สามารถใช้ระบบปฏิบตั ิการ จานวน 4 รุ่น
Microsoft Windows รุ่นละ 15 คน
มีทักษะการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตให้เป็น
ประโยชน์

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000 ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
(งบ ทต.) ของผู้เข้ารับ เข้าใจมีทักษะและสามารถ
การอบรม ใช้ระบบปฏิบัติการ
มีความรู้ Microsoft Windows
ความเข้าใจ มีทักษะการใช้งานอินเตอร์
เน็ตให้เป็นประโยชน์

กองวิชาการฯ

22 โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจากัด เพือ่ อบรมให้ประชาชนมี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วย ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ประชาชนทัว่ ไป
สมาร์ทโฟน Globalization สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ จานวน 3 รุ่น
Life by Smart Phone กับชีวิตประจาวัน
รุ่นละ 10 คน

15,000
(งบ ทต.)

15,000
(งบ ทต.)

15,000 ร้อยละ 90 ประชาชนมีความรู้
(งบ ทต.) ของผู้เข้ารับ ในการใช้
การอบรม อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
มีความรู้ ให้เป็นประโยชน์กับ
ความเข้าใจ ชีวิตประจาวัน

กองวิชาการฯ

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
ที่

โครงการ

23 โครงการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม
Flash สาหรับเด็กและ
เยาวชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ อบรมให้เด็กและ
เด็ก และเยาวชน
เยาวชนได้สร้างการ์ตูน จานวน 2 รุ่น
แอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม รุ่นละ 15 คน
Flash
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งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 ร้อยละ 90 เด็กและเยาวชนได้
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้ารับ ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน
การอบรม ให้เกิดประโยชน์และ
มีความรู้ สามารถสร้างการ์ตูน
ความเข้าใจ แอนิเมชั่นอย่างง่ายได้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

1 โครงการผู้สูงวัยหัวใจ
แข็งแรง

2 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีทงั้
ตาบลเสาธงหิน
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์
สังคมและอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี สามารถมีชีวิตที่
ยืนยาว
เพือ่ ให้เด็กได้แสดงออกถึง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ความรู้ ความสามารถทาง ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ด้านต่าง ๆ
เสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 95 -ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้สูงอายุ ตาบลเสาธงหินมีคุณภาพ
ได้รับการพัฒนา ชีวิตทีด
่ี
คุณภาพชีวิต

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

600,000 เด็ก เยาวชน เด็กได้แสดงออก และพัฒนา กองการศึกษา
(งบ ทต.) ประชาชน ความรู้ ความสามารถมาก
2,000 คน ยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100
แสดงออกใน
ทางที่เหมาะสม
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการส่งเสริมนันทนาการ เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
(เทศบาลเคลื่อนที่)
เด็กและเยาวชนได้มีทักษะ ตาบลเสาธงหิน
ในด้านต่าง ๆ

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เด็ก เยาวชน เด็ก และเยาวชนได้ทา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

800 คน กิจกรรมร่วมกัน และสามารถ
ร้อยละ 95 นากลับไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ของผูร้ ่วม ได้
โครงการ
มีพฒ
ั นาการ
ด้าน อารมณ์ สังคม

จิตใจ
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่ จัดทากิจกรรมส่งเสริม เด็กทีม่ าอาศัยอยู่ในพืน้ ที่
คุณภาพชีวิตสาหรับเด็ก พัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เร่ร่อน
เด็กเร่ร่อน ทีม่ าอาศัยอยู่
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน

20,000
(งบ ทต.)

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึง คนพิการทุกประเภทในพื้นที่
คนพิการ
บริการทางการแพทย์และ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพของ ทัง้ 8 หมู่บ้าน
คนพิการทุกประเภท

25,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 95 เด็กเร่ร่อนมีพัฒนาการใน
ของเด็กเร่ร่อน

กองการศึกษา

ด้านต่าง ๆ

ในพื้นที่ได้รับ

การดูแล

25,000
(งบ ทต.)

25,000 ร้อยละ 95 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต
(งบ ทต.) ของผู้พิการ ของคนพิการ ให้มีสุขภาพ
ได้รับการพัฒนา อนามัยทีด
่ ี ได้รับการดูแล
คุณภาพชีวิต ฟืน
้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย

กองสวัสดิการฯ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

2.ส่งเสริมอาชีพและการมี
งานทาของคนพิการ ทัง้
การประสานงานกับภาค
เอกชน และการฝึกอบรม
อาชีพทีเ่ หมาะสม
3.ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิคน
พิการในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจาก
รัฐโดยการประสานงานใน
การจัดทาบัตรประจาตัว
คนพิการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 1.เพือ่ เป็นการพัฒนา
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่
ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ทัง้ ด้านสังคม วัฒนธรรม ทัง้ 8 หมู่บ้าน
สุขภาพกาย สุขภาพใจ
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สงู อายุได้รับ

การพัฒนาตนเอง ยกระดับ

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2.ทาให้คนพิการมีรายได้
สามารถพึง่ พาตนเองได้
3.คนพิการได้รับสิทธิ
ความช่วยเหลือจากรัฐ

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000 ร้อยละ 95 1.ผู้สูงอายุได้รับการ
กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) ของผู้สูงอายุ คุ้มครอง ส่งเสริมและสนับ
ได้รับการฟื้นฟู สนุนในการพัฒนาตนเอง
สุขภาพ และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม
2.ผู้สูงอายุได้รับความรู้
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

จิตใจ บ่มเพาะลูกหลาน
นาไปสู่สังคมทีแ่ ข็งแรงใน
ระดับประเทศ
3.เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ความเข้าใจ ในการดูแล
รักษาสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ

7 โครงการสร้างหลักประกัน เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
- ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
25,606,000
(งบ เงินอุดหนุน )
รายได้ผู้สูงอายุ
รัฐบาลให้ผู้สูงอายุเข้าถึง ตามนโยบายของรัฐ
สิทธิประโยชน์ได้อย่าง
- จัดให้มีสวัสดิการเบีย้
ทัว่ ถึง
ยังชีพผู้สูงอายุสาหรับผู้ท่ี
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

27,000,000 29,000,000 ร้อยละ 95 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
กองสวัสดิการฯ
(งบ เงินอุดหนุน ) (งบ เงินอุดหนุน ) ของผู้สูงอายุ ทีข่ ึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แล้ว
ได้รับสวัสดิการ ได้รับสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพ
ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ

ทีม่ ีภูมิลาเนาในเขตเทศบาล

และได้รับขึ้นทะเบียน
8 โครงการสนับสนุนการเสริม 1) เพือ่ ช่วยเหลือคนพิการ
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้ ทีม่ ีรายได้ไม่เพียงพอแก่
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ การยังชีพหรือถูกทอดทิง้
หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือไม่สามารถประกอบ

- ขึ้นทะเบียนคนพิการ
3,331,200
ตามโครงการจัดสวัสดิการ (งบ เงินอุดหนุน )
เบีย้ ความพิการตาม
นโยบายรัฐบาล
- จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยความ

3,840,000

4,320,000 ร้อยละ 95 1. ช่วยเหลือคนพิการให้ กองสวัสดิการฯ
(งบ เงินอุดหนุน ) (งบ เงินอุดหนุน ) ของผู้พิการ สามารถดาเนินชีวิตได้ใน
ได้รับสวัสดิการ เบือ
้ งต้น
2. ผู้พิการและคนในครอบ
ครัวมีขวัญกาลังใจในการ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ
(ต่อ)

9 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองได้
พิการให้แก่ผู้ทไี่ ด้รับการ
2) เพือ่ ตอบสนองนโยบาย ขึ้นทะเบียนคนพิการ
รัฐบาลให้คนพิการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ได้อย่าง
ทัว่ ถึง

ดารงชีวิต
3. คนพิการในเขตเทศบาล
ทีข่ ึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว
ได้รับสวัสดิการเบีย้ ความ
พิการครบถ้วนตามนโยบาย
รัฐบาล

1) เพือ่ ส่งเสริมการจัด
1.จัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมของชมรมผู้สูง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ
อายุให้ผู้สงอายุ ได้มีสถาน และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ทีใ่ นการจัดทากิจกรรม เทศบาลตาบลเสาธงหิน
2) เพือ่ ส่งเสริมด้านอาชีพ ครุภัณฑ์สานักงาน
และการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา จานวน 5 รายการ
3) เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 1. เครื่องดูดฝุุนขนาด 25
ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ ลิตร จานวน 1 เครื่อง
กาย จิตใจ และภูมิปัญญา 2. ตู้โชว์ผลงาน/กิจกรรม
4) เพือ่ ส่งเสริมและสนับ ขนาดกว้าง 100x60x220 ซม.
สนุนการดาเนินงานของ ชมรมผูส้ ูงอายุ,ศูนย์พฒ
ั นาฯ
อาสาสมัครให้ผู้สูงอายุ จานวน 2 ตู้

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
มีประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น

15,000
(งบ ทต.)
40,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

-

-

2 ตู้

50

1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

9 ช่อง ขนาดกว้าง 90 ซม.

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000
(งบ ทต.)

ลึก 30 ซม. สูง 60 ซม.
จานวน 1 ตู้
4. ชั้นวางรองเท้าอลูมิเนียม
ขนาดไม่น้อยกว่า

1,500
(งบ ทต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ จานวน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ตู้

1 อัน

30x80x70 เซนติเมตร

จานวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 1 รายการ
1. เครื่องเล่น DVD พร้อม
ลาโพง จานวน 1 เครื่อง

1 เครื่อง
3,000
(งบ ทต.)

ครุภัณฑ์กีฬา
จานวน 4 รายการ
1. ลู่วิ่งไฟฟูา จานวน 2 เครื่อง

- ขนาดพืน้ ทีว่ งิ่ ไม่ต่ากว่า
140 x 50 ซม.

83,200
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- กาลังมอเตอร์ DC ไม่
น้อยกว่า 3.0 แรงม้า
- ช่วงความเร็วไม่ต่ากว่า
0.8 - 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- รับน้าหนักไม่ต่ากว่า 120 กก.
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟูา0 - 15 %

- มีระบบการวัดการเต้นหัวใจ
มีโปรแกรมออกกาลังกายแบบปรับเอง

- หน้าจอแสดงผล LED แสดง

ข้อมูลการออกกาลังกาย
2. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง จานวน 1 เครื่อง
- โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
- เบาะรองหลังผลิตจาก
วัสดุ UP ด้านในรองด้วย
ฟองน้า สามารถปรับระดับ
ได้ไม่ต่ากว่า 3 ระดับ
- ลูกกลิ้งโฟมยึดข้อเท้า

6,700
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

52

1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สามารถปรับระดับได้ไม่
ต่ากว่า 5 ระดับ
3. เครื่องออกกาลังกาย
แบบสั่น จานวน 1 เครื่อง
- มีกาลังสูงสุดไม่ต่ากว่า
1.5 แรงม้า
- มีระดับความเร็วไม่ต่า
กว่า 20 ระดับ
- มีความถี่รอบไม่ต่ากว่า
2,000 รอบ/นาที
- สามารถรับน้าหนักได้ไม่
ต่ากว่า 150 กก.

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

24,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

- มีโปรแกรมใช้งานอัตโนมัติ

- หน้าจอ LCD แบบสัมผัส
การสั่งงาน
- ใช้ไฟฟูา 220 โวลต์
4. ม้านั่งออกกาลังกาย
จานวน 2 เครื่อง
- สามารถรับน้าหนักได้ไม่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ต่ากว่า 200 กก.
- วัสดุหมุ้ เบาะเป็น PU
- เบาะนั่งสามารถปรับ
ระดับได้
- ส่วนขาของเก้าอี้ดัมเบล
สามารถปรับเอียงได้
5. โต๊ะเทเบิลเทนนิส
จานวน 2 ตัว ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 150x270x76 ซม.
6. เครื่องม้าโยกออกกาลัง
กาย จานวน 2 เครื่อง
- มีหน้าจอแสดงผลความ
เร็ว เวลา จานวนครั้ง และ
จานวนแคลอรี่
- มีระบบ HYDRAULIC
ตั้งระบบความหนัก-เบา
ในการออกกาลังกายได้12 ระดับ

- ขนาดอุปกรณ์ไม่น้อย
กว่า 80x100x100 ซม.

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

14,000
(งบ ทต.)
28,260
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2 ตัว

2 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7. เครื่องเดินวงรี
- ขนาดอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า
70x134x166 ซม.
- รองรับน้าหนักตัวผู้ใช้
สูงสุด 135 กิโลกรัม
- ปรับระดับระยะช่วงความ
ยาวเท้าเพือ่ ความเหมาะสม
ต่อสรีระของผู้ใช้งานได้
- วัดอัตราการเต้นหัวใจ
แบบจับมือ มีปมุ Up/Down
เพื่อปรับค่าข้อมูลและระดับ

ความหนักทีจ่ ับมือ
- โปรแกรมควบคุมการเต้น
หัวใจ
- โปรแกรมวัดเปอร์เซนต์
ไขมันในร่างกาย
- หน้าจอ LCD แสดงค่า
ได้แก่ ระยะเวลา รอบต่อนาที

ระยะทาง แคลอรี่ อัตรา

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23,840
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2 ตัว

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

การเต้นหัวใจ ระดับความ
หนัก (1-24 ระดับ)
- สามารถปรับความฝืด
ด้วยแม่เหล็กไฟฟูา 24 ระดับ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ
1. ตู้น้าเย็นพร้อมถังน้า
ตู้น้าเย็น 1 หัวก๊อก
จานวน 1 ตู้
2. คลูเลอร์สเตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 36 ซม.

6,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตู้

3,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ใบ

จานวน 1 ใบ
10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
เสาธงหิน

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
เสาธงหิน

กองสวัสดิการสังคม

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในศูนย์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่

น้อยกว่า 180x45x75 ซม.
จานวน 10 ตัว

20,000
(งบ ทต.)

-

-

10 ตัว
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1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ตู้เก็บเอกสารแบบ 4
ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,400
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1 ตู้

40x55x125 ซม. จานวน 1 ตู้

11 โครงการศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพ 1. เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุทอี่ ยู่ใน
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง เขตพืน้ ที่ ทต.เสาธงหิน
อายุ เทศบาลตาบลเสาธงหิน) 2. เพือ่ ให้ผู้สูงอายุในเขต
(ต่อ)
ทต.เสาธงหิน ได้รับการ
ฟืน้ ฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงบริการของรัฐ
อย่างทัว่ ถึง

1.จัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์หรือ
การแพทย์
จานวน 1 รายการ
1. รถเข็นชนิดนั่ง
(Wheelchair)จานวน 3 คัน
2. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ให้บริการกิจกรรมแพทย์
แผนไทย เช่น การสาธิต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น
2. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ทีเ่ จ็บปุวยเดือนละ 1 ครั้ง

1.สามารถให้บริการให้กบั
ผู้สูงอายุทไี่ ม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ เนื่องจาก
สาเหตุจากการเจ็บปุวย
ชั่วคราว

30,000
(งบ ทต.)
40,000
(งบ ทต.)

-

-

-

-

2 คัน 2.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีขึ้น
3.ผู้สูงอายุได้รับการฟืน้ ฟู
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและ
ได้เข้าถึงบริการของรัฐ
150 คน อย่างทัว่ ถึง

กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ บริการประชาชนทีม่ ารับ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน บริการตามโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 ร้อยละ 95 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้ใช้บริการ ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ได้รับความพึงพอใจ เสาธงหินมากขึ้น

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล นักเรียน นักศึกษา ที่อยูใ่ น
การจ้างงานนักเรียนนักศึกษา และแบ่งเบาภาระของผู้ พืน้ ที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปกครอง

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

1 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้
ครั้ง ในช่วงปิดภาคเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

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

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 95 สามารถบรรเทาความ
(งบ ทต.) ของประชาชน เดือดร้อนให้กับประชาชน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัดฯ

สานักปลัด ฯ

ที่ประสบภัยได้

รับการดูแล

4 โครงการเบีย้ ยังชีพผู้ป่วย เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีหนังสือ
210,000
ในเขตพื้นที่ที่ยากจนไม่สามารถ รับรองแพทย์ ในเขตพืน้ ที่ (งบ เงินอุดหนุน )
เอดส์
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เทศบาลตาบลเสาธงหิน

210,000

210,000 ร้อยละ 95 1.ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
(งบ เงินอุดหนุน ) (งบ เงินอุดหนุน ) ของผู้ป่วย ช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐ
ได้รับสวัสดิการ 2.มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ เป็นการเสริมทักษะ ประชาชนในเขตพืน้ ที่
ฝีมือแรงงานและฝึกอบรม เทศบาลตาบลเสาธงหิน
อาชีพให้ประชาชน
ทัง้ 8 หมู่
2.เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจนสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
3.เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้
หรือลดรายจ่ายในครอบครัว

หน่วยงาน
งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ทีร่ ับผิดชอบ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 1.ประชาชนมีความรู้
กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของกลุ่ม สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
ประชาชน 2.ประชาชนได้รับ
มีการเสริม ทักษะความรู้ในงานอาชีพ
สร้างทักษะ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการยกระดับมาตรฐาน 1.เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน 1. ตรวจสอบสุขาภิบาล
200,000
200,000
200,000
สุขาภิบาลอาหาร
สุขาภิบาลอาหารในเขต อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
รองรับอาเซียน
ของกรมอนามัยให้กับร้าน
2.เพือ่ ให้ผู้ประกอบการ อาหารและแผงลอยในเขต
จาหน่ายอาหารได้มีความรู้ เทศบาล ฯ
ความเข้าใจ และตระหนัก 2. จัดอบรมเสริมสร้างความ
ถึงความสาคัญในการปรุง รู้ ความเข้าใจและความ
อาหารเพือ่ ให้ผู้บริโภคมี ตระหนักในบทบาทของผู้
ความปลอดภัย
จาหน่ายอาหารแก่ผู้ประกอบ
3.เพือ่ ให้ประชาชนบริโภค การจาหน่ายอาหาร
อาหารทีป่ ลอดภัยถูกสุข 3. มอบป้ายรับรองมาตรฐาน
ลักษณะและห่างไกลจาก อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
โรคระบบทางเดินอาหาร ให้กับร้านอาหารและแผง
ลอยทีผ่ ่านเกณฑ์การตรวจ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1. ผู้ประกอบการจาหน่าย กองสาธารณสุข ฯ
ในพื้นที่ อาหารทัง้ ร้านอาหารและ
ได้รับการ แผงลอยมีความรู้ความเข้า
ตรวจประเมิน ใจ และเจตคติทด
ี่ ี รวมถึง
และมีการ ความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงคุณภาพ จาหน่ายอาหารให้กับผู้
ให้ดียิ่งขึ้น บริโภค
2. ผู้ประกอบการจาหน่าย
อาหารมีความสานึกและ
ความตระหนักในการมุ่งมั่น
พัฒนาและปรับปรุงสถาน
ทีจ่ าหน่ายอาหารของตน
ให้ถูกสุขลักษณะและมี
มาตรฐาน
ร้านอาหาร
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการตลาดสะอาด
-เพือ่ จัดกิจกรรมรณรงค์ -เพือ่ ดูแลรักษาความสะอาด 150,000
150,000
150,000 ตลาดใน -ตลาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาล กองสาธารณสุขฯ
อาหารปลอดภัย
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตลาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) พืน้ ทีม่ ี ตาบลเสาธงหินมีความสะอาด
ในการดูแลรักษาความสะอาด ตาบลเสาธงหิน
ความสะอาด เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
ของตลาดในพืน้ ที่
มากขึ้น
3 โครงการเมนูชูสุขภาพ
อาหารปลอดภัย
ถวายพ่อหลวง

1.เพือ่ ให้มีการจัดการเฝ้า
ระวังสภาวะการสุขาภิบาล
อาหารพร้อมช่องทางใน
การร้องเรียนปัญหาด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

1. จัดงานมหกรรมเสาธงหิน
อาหารปลอดภัยถวายพ่อ
หลวง 5 ธันวามหาราช
และการประกวดสุดยอด
เมนูอาหาร

2.เพือ่ เป็นการเสริมสร้างการ 2.จัดการศึกษาดูงานสุขาภิบาล
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน อาหารแก่ผู้ประกอบการ
กับเทศบาลในการร่วมมือ จาหน่ายอาหารของเทศบาล

กันดาเนินโครงการเพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ประชาชน 1. จัดงานมหกรรมเสาธงหิน กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ในพืน้ ที่ อาหารปลอดภัยถวายพ่อ
มีอาหารที่ หลวง 5 ธันวามหาราช
สะอาดและ และการประกวดสุดยอด
ถูกหลัก เมนูอาหาร
อนามัย 2. จัดการศึกษาดูงานสุขา
ภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบ
การจาหน่ายอาหารของ
เทศบาล เพือ่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
3. เกิดการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ประกอบ
การจาหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการป้องกันและ
เพือ่ อบรมให้ความรู้เผย จัดกิจกรรมรณรงค์
50,000
50,000
50,000
ควบคุมโรคติดต่อ
แพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยว ประชาสัมพันธ์ และอบรม (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
กับโรคติดต่อ
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ในชุมชน และโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้าจากการเปิด
ประเทศ ASEAN
5 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์

-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
กับประชาชนให้รู้จักภัย โรคเอดส์
ของโรคเอดส์ และวิธี
การป้องกันโรคเอดส์

6 โครงการสายใย
-เพือ่ รณรงค์และส่งเสริม
สายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์ ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรคเอดส์
-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในการป้อง
กันโรคเอดส์

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวใน
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
โรคเอดส์ในชุมชน
-ฝึกอบรมใหเความรู้กับ

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ชุมชนในพื้นที่ตาบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขฯ

มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ
มีความรูเ้ รือ่ ง และสามารถดูแลตนเองได้
ในพื้นที่

โรคติดต่อ
และเกิดโรค
น้อยลง
ประชาชน

ประชาชนและเยาวชนใน กองสาธารณสุขฯ

ในพื้นที่

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

มีความรู้เรื่องโรคเอดส์
เรื่องโรคเอดส์ และห่างไกลจากโรคเอดส์
มีความรู้ใน

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนและเยาวชนใน กองสาธารณสุขฯ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

มีความรู้เรื่องโรคเอดส์
เรื่องโรคเอดส์ และห่างไกลจากโรคเอดส์
มีความรู้ใน
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ประชาชนในพืน้ ที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่ออบรมให้ความรู้ ส่งเสริม จัดกิจกรรมรณรงค์ และ
แบบองค์รวม
ให้ประชาชน รู้จักการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ ของตนเอง ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธีต้อนรับ ASEAN

ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุขฯ
ในพื้นที่
ดูแลสุขภาพของตนเอง
มีความรู้ใน และผู้ใกล้ชิด ประชาชนมี
การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีตามวิถีไทย

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชน

มีสุขภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

8 โครงการเสาธงหินแก้มใส เพื่ออบรมให้ความรู้ ส่งเสริม สร้างแกนนาในการดูแล
ใส่ใจสุขภาพ
ให้เยาวชนและประชาชน สุขภาพของคนในชุมชน
รู้จักการดูแลสุขภาพ
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
ของตนเองและเป็นแกนนา เสาธงหิน
ในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน

50,000
(งบ ทต.)

9 โครงการหมอน้อย
คอยช่วยเหลือ

100,000
(งบ ทต.)

เพือ่ อบรมให้ความรู้
1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กับเยาวชนในพืน้ ทีใ่ นการ
และการดูแลบุคคลใกล้ตัว ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ประชาชน
ในพื้นที่
มีความรู้ใน

ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตาบลเสาธงหินมีสุขภาพ
ทีแ่ ข็งแรงมากขึ้น

การดูแลสุขภาพ

มีสุขภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

100,000
(งบ ทต.)

100,000 มีเยาวชน 1.สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) เข้าร่วม โรคภัยต่าง ๆ ในชุมชน
ไม่นอ้ ยกว่า 2.เกิดความรักความห่วงใย
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ 2.จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพือ่
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ เป็นหมอน้อยประจาชุมชน
โรคต่าง ๆ
10 โครงการพัฒนาสถาน
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1. จัดทาแบบตรวจสถาน
ประกอบการค้าตามพ.ร.บ. ความรู้ด้านกฎหมายและ ประกอบการตามพ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการ การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกอบกิจการ
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2.เพือ่ เฝ้าระวังปัญหามลพิษ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์เพือ่ ให้
จากสถานประกอบการ ความรู้เรื่องกฎหมายและ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการ การขอรับ/ขอต่ออายุ
ควบคุมมลพิษจากการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประกอบกิจการ
3. จัดทาเอกสารให้ความรู้
ในการป้องกันและควบคุม
มลพิษจากการประกอบกิจการ

4. อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและ

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ระหว่างบุตรหลานกับ

ผู้สูงอายุหรือบุคคลใน
ครอบครัว
กองสาธารณสุขฯ
1.มีแบบตรวจสถาน
ประกอบการ ประกอบกิจการ
มีมาตรฐาน 2.มีเอกสารให้ความรู้
มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้องในการประกอบ
กิจการ
3.มีแผนผังการขอรับ/
ขอต่ออายุใบอนุญาต
เพือ่ แสดงให้กับประชาชน
เห็นได้ง่าย
สถาน

4.มีเอกสารให้ความรูใ้ นการ

ป้องกันและควบคุมมลพิษ
จากการประกอบกิจการ
5.ผู้ประกอบการเกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
การป้องกันมลพิษจากการ
ประกอบกิจการ

11 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

1.เพือ่ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ
-จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลตาบลเสาธงหินและ ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ชุดปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินเทศบาล จานวน 1 ชุด พร้อมให้บริการ

ตาบลเสาธงหิน

ประชาชน
2.เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วย -อบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
ฉุกเฉินและประสบอุบตั ิเหตุ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบ
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน
ที่มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที
3.เพือ่ ให้ระบบบริหารจัดการ

งานการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สามารถดาเนินงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนได้

130,000
(งบ ทต.)

130,000
(งบ ทต.)

130,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
และมีการเฝ้าระวังและ
ป้องกันมลพิษจากการ
ประกอบกิจการ
1.ประชาชนในพื้นที่สามารถ กองสาธารณสุขฯ
ในพืน้ ทีไ่ ด้รับ เรียกใช้บริการจากชุดปฏิบัติ
บริการ การฉุกเฉินเทศบาลตาบล
ได้รวดเร็ว เสาธงหินได้ เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุตามมาตรฐานของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประชาชน

2.อัตราการเสียชิวิตและพิการ
จากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย

ฉุกเฉินลดลงและประชาชน
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลือ รับ ส่ง ผู้ป่วย
ฉุกเฉินและผู้ประสบอุบัตเิ หตุ

ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการเงินทุนหมุนเวียน -เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ -เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ 100,000
100,000
100,000 มีประสิทธิ- มีเงินทุนหมุนเวียนในการ กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 การบริหารงานของ
การบริหารงานของ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ภาพเพิ่มขึน้ บริหารจัดการงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
ร้อยละ 90 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
และศูนย์บริการสาธารณสุข2

และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 2

13 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บริการด้านการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 รักษาพยาบาลในระดับ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
จานวน 7 รายการ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
1. เครื่องตีป้ายฉลาก
สติ๊กเกอร์พร้อมสติ๊กเกอร์
จานวน 1 เครื่อง
2. โคมไฟผ่าตัดเล็ก
จานวน 1 เครื่อง
3. เตียงตรวจภายใน
จานวน 1 ชุด
4. เครื่องมือสาหรับตรวจ

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และดูแล สาธารณสุขให้กบ
ั ประชาชน
สุขภาพที่ ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ใกล้บ้าน และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น
ประชาชน

8,000
(งบ ทต.)

-

-

26,000
(งบ ทต.)
20,000
(งบ ทต.)
40,000

-

-

-

-

-

-
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ภายใน จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
5. เก้าอี้กลมแสตนเลส
6,000
จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
6. เครื่องพิมพ์ฉลากยา
17,000
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง (งบ ทต.)
7. เครื่องปัน่ เหวีย่ งหา
55,000
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัด
(งบ ทต.)
แน่นพร้อมแผ่นอ่านค่า
จานวน 1 เครื่อง
14 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บริการด้านการ
ห้องกายภาพบาบัดของศูนย์ รักษาพยาบาลในระดับ
บริการสาธารณสุข 1
ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ดาเนินโครงการ จานวน
3 รายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
1. เครื่องให้การรักษาด้วย
กระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้า
ซาว์ด จานวน 1 เครื่อง
2. หม้อต้มแผ่นให้ความ

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีสถานที่
สาหรับ
ให้บริการ
ประชาชน

300,000
(งบ ทต.)

-

-

150,000

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
ภาพการบริการด้านการ
สาธารณสุขให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ร้อน ขนาดบรรจุ 12 แผ่น (งบ ทต.)
จานวน 1 เครื่อง
3. เตียงสาหรับกายภาพ
40,000
บาบัด จานวน 1 เตียง
(งบ ทต.)
15 โครงการถมดินพร้อมปรับ
สภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ ก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ถมดินพร้อมปรับสภาพพื้นที่ 1,000,000
บริการด้านการสาธารณสุข เพือ่ เตรียมสาหรับก่อสร้าง (งบ ทต.)
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบล ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
เสาธงหินและพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลตาบลเสาธงหิน
2.ขยายบริการด้านการ จานวน 1 แห่ง
สาธารณสุขและสร้างความ

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุข
มากขึ้น

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุข ฯ
ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และมีสถาน สาธารณสุขให้กบ
ั ประชาชน
บริการปฐมภูมิ ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ในเบื้องต้น และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
ประชาชน

อุน่ ใจให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
16 โครงการตกแต่งห้องตรวจ
ภายในชั้น 2 ของศูนย์
บริการสาธารณสุข 1
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เพือ่ ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลในระดับ
ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน

เพือ่ ติดตั้งฉากกั้นห้อง
บริเวณชั้น 2 ของศูนย์
บริการสาธารณสุข 1
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

20,000
(งบ ทต.)

มีสถานที่
สาหรับ
ให้บริการ
ประชาชน

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
ภาพการบริการด้านการ
สาธารณสุขให้กบั ประชาชน
ในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

68

1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น

17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร

18 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2 เทศบาล
ตาบลเสาธงหิน

- เพือ่ พ่นหมอกควันกาจัด จานวน 1 รายการ
ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของ - เครื่องพ่นหมอกควัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก จานวน 1 เครื่อง / ปี
- เพือ่ พ่นน้ายาเคมีชนิด
น้ากาจัดพาหะนาโรค

59,000
(งบ ทต.)

-เพือ่ ออกแบบก่อสร้าง ออกแบบการศูนย์บริการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สาธารณสุข 2เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลเสาธงหิน เสาธงหิน จานวน 1 แห่ง

200,000
(งบ ทต.)

59,000
(งบ ทต.)

59,000
(งบ ทต.)

พื้นที่ในเขต
มีพาหะในการ

- สามารถกาจัดยุงลายใน กองสาธารณสุข ฯ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

นาเชื้อโรคลด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้อยลง

-

-

- สามารถกาจัดกลิ่นขยะ
ตามกองขยะและฆ่าเชือ้ โรค
ไข้หวัดนกในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลเสาธงหินได้

มีสถานที่ มีศูนย์บริการสาธารสุข 2 กองสาธารณสุขฯ
สาหรับ ทีไ่ ด้มาตราฐาน
ดูแล
สุขภาพ
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ เพือ่ ให้บริการด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ใน
สาธารณสุข 2 เทศบาล รักษาพยาบาลในระดับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
ตาบลเสาธงหิน
ปฐมภูมิแก่ประชาชนใน เทศบาลตาบลเสาธงหิน
พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
จานวน 24 รายการ
1. เครื่องตีป้ายฉลาก
8,000
สติ๊กเกอร์พร้อมสติ๊กเกอร์
(งบ ทต.)
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องช่วยหายใจ
5,500
ชนิดบีบมือ จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
3. เครื่องชั่งน้าหนักด้วย
25,000
ไฟฟ้าระบบตัวเลขพร้อม
(งบ ทต.)
ที่วดั ส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องชั่งน้าหนักเด็ก
แบบนอนระบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องซีลพลาสติก
จานวน 1 ชุด
6. เครื่องดูดเสมหะ ชนิด
เคลื่อนย้าย พร้อมรถเข็น

-

15,000
(งบ ทต.)

-

30,000
(งบ ทต.)
15,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุข ฯ
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องตรวจหู คอ จมูก
35,000
จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
8. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบ
200,000
ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
(งบ ทต.)
9. เครื่องพ่นยา จานวน
8,000
1 เครื่อง
(งบ ทต.)
10. เครื่องวัดความดัน
80,000
แบบดิจติ อล จานวน 2 เครื่อง
(งบ ทต.)
11. เครื่องวัดความดันแบบ
8,000
ปรอท จานวน 1 เครื่อง
(งบ ทต.)
12. เตียงตรวจโรคพร้อม
30,000
บันไดข้างเตียง จานวน 2 ชุด
(งบ ทต.)
13. ถังล้างแผลสแตนเลส
8,000
จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
14. รถเข็นชนิดปรับนั่ง/
28,000
นอนได้ จานวน 1 คัน
(งบ ทต.)
15. รถเข็นทาแผลพร้อม
50,000
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
16. เสาน้าเกลือสแตนเลส
5,000
จานวน 2 อัน
(งบ ทต.)
17. หูฟังสาหรับเด็ก
10,000
จานวน 2 ชุด
(งบ ทต.)
18. หูฟังสาหรับผู้ใหญ่
10,000
จานวน 2 ชุด
(งบ ทต.)
19. โคมไฟผ่าตัดเล็ก
46,000
จานวน 1 อัน
(งบ ทต.)
20. เตียงตรวจภายใน
400,000
จานวน 1 ชุด
(งบ ทต.)
21. ถังขยะเท้าเหยียบแบบ
10,000
มีล้อ จานวน 1 ถัง
(งบ ทต.)
22. เครื่องพิมพ์ฉลากยา
17,000
พร้อมฉลากยา จานวน 1 เครื่อง
(งบ ทต.)
20 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 2
สาธารณสุขเทศบาลตาบล บริการด้านการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เสาธงหิน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบล จานวน 1 แห่ง
เสาธงหินและพื้นที่ใกล้เคียง

-

10,000,000
(งบ ทต 5,000,000)
(งบอุดหนุน 5,000,000)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุข ฯ
ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และมีสถาน สาธารณสุขให้กบ
ั ประชาชน
บริการปฐมภูมิ ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ประชาชน
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1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
2.ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ในเบื้องต้น

อุน่ ใจให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้า
ถึงด้านบริการด้านการ
สาธารณสุขมากขึ้น
21 โครงการตกแต่งอาคารศูนย์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตกแต่งศูนย์บริการสาธารณสุข
บริการสาธารณสุข 2
บริการด้านการสาธารณสุข เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบล จานวน 1 แห่ง
เสาธงหินและพื้นที่ใกล้เคียง
2.ขยายบริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
ด้านบริการด้านการสาธารณสุข

มากขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น

-

800,000
(งบ ทต.)

-

1. สามารถเพิม่ ประสิทธิ กองสาธารณสุขฯ
ได้รับบริการ ภาพการบริการด้านการ
และดูแล สาธารณสุขให้กบ
ั ประชาชน
สุขภาพที่ ในพืน
้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ใกล้บ้าน และพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง
2.เพิม่ บริการด้านการ
สาธารณสุขและสร้างความ
อุน่ ใจให้กบั ประชาชนในพื้น
ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.ประชาชนได้เข้าถึงด้าน
ประชาชน

บริการด้านการสาธารณสุขมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 1.เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ให้แก่ จัดอบรมให้ความรู้งานด้าน 650,000
650,000
650,000 ร้อยละ 80 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ศักยภาพภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขและ สาธารณสุขและป้องกันโรค (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้า และภาคีสุขภาพมีการ
สุขภาพ
ภาคีในการดาเนินงานด้าน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
รับการอบรม พัฒนาระบบการบริการ
สุขภาพแบบองค์รวมและ และแกนนาสุขภาพอย่าง
นาความรู้ สุขภาพเชิงรุก
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องและศึกษาดูงาน
ทีไ่ ด้ไปใช้ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข
2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ในชุมชน และภาคีสุขภาพสามารถ
และภาคีสุขภาพได้มีการ
ของตน นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบใช้ในชุมชนของตนเอง
การณ์ในการดาเนินงาน
3.มีการพัฒนาหมู่บ้าน จัด
สาธารณสุขมูลฐาน
การสุขภาพอย่างยั่งยืน
3.เพือ่ เป็นการสนับสนุน
4.อสม.และภาคีสุขภาพสามารถ
เพิม่ ขวัญกาลังใจแก่
แก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
อสม.และภาคีสุขภาพ
5.อาสาสมัครสาธารณสุข
และภาคีสุขภาพมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ให้แก่ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้
20,000
20,000
20,000 อสม.ในเขต 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
ผู้นาชุมชนและท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขและ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) สามารถ และภาคีสุขภาพสามารถ
ภาคีในการดาเนินงานด้าน และแกนนาสุขภาพในการ
นาความรู้ นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์
สุขภาพแบบองค์รวมและ ดูแลสุขภาพตนเองและ
ไปใช้ ใช้ในชุมชนของตนเอง
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
นาไปดูแลคนในชุมชน
ประโยชน์ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข
2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพืน้ ที่ และภาคีสุขภาพมีการ
และภาคีสุขภาพได้มีการ
ได้มากขึ้น พัฒนาระบบการบริการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบสุขภาพเชิงรุก
การณ์ในการดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
3 โครงการ อสม. สุขภาพดี 1.เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขและ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ภาคีในการดูแลสุขภาพ และแกนนาสุขภาพในการ
และการปฏิบัติตนให้มี ดูแลสุขภาพตนเองและ
สุขภาพทีด่ ีตลอดเวลา
นาไปดูแลคนในชุมชน
2.เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข

และภาคีสุขภาพได้มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบ-

30,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

30,000 อสม.ในเขต 1.อาสาสมัครสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) สามารถ และภาคีสุขภาพสามารถ
นาความรู้ นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์
ไปใช้ ใช้ในชุมชนของตนเอง
ประโยชน์ 2.อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพืน้ ที่ และภาคีสุขภาพมีการ
ได้มากขึ้น พัฒนาระบบการบริการ
สุขภาพเชิงรุก
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
การณ์ในการดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
4 อุดหนุนการพัฒนางาน เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
สาธารณสุขมูลฐานเทศบาล สนับสนุนการพัฒนางาน
ตาบลเสาธงหิน
สาธารณสุขโดยจัดสรรเป็น
ค่าดาเนินงานของ อสม.
หมู่บ้านละ 7,500.-บาท
ตามหนังสือทีว่ ่าการอาเภอ

อุดหนุนงบประมาณให้อาสา 60,000
สมัครสาธารณสุข (อสม.) (งบอุดหนุน)
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
(งบ ทต.)
เสาธงหินจานวน 8 หมู่บา้ น

60,000
60,000
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข

และพัฒนา
งานสาธารณสุข

ให้นาความรู้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

ได้รับความรู้ และนาไปปฏิบตั ิ

ช่วยเหลือป้องกันโรคให้กับ
ประชาชนในพืน้ ที่

ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

บางใหญ่ ที่ นบ 0023.10/ว38

ลงวันที่ 8 มกราคม 2558
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1. เพือ่ เป็นแนวทางในการ เด็กและเยาวชนในเขต
งานสภาเด็กและเยาวชน พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน เด็กได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ

2. เพือ่ เป็นการจัดทาแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนและ
ขยายเครือข่าย

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 80 มีทิศทางและแนวทางในการ
ของเด็กและ พัฒนาเด็กและเยาวชน

เยาวขน
ได้แสดง
ออกถึง
ความรู้
ความสามารถ

กองการศึกษา
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 มีทิศทางและแนวทางในการ กองการศึกษา
งานศูนย์เยาวชน เทศบาล ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของเด็กและ พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตาบลเสาธงหิน
ได้ใช้เวลาว่างร่วมสร้างสรรค์
เยาวขน
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ได้แสดง
แก่ตนเองและชุมชน
ออกถึง
ห่างไกลสารเสพติด
ความรู้
ความสามารถ

7 โครงการส่งเสริมและสนับ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ
สนุนกิจกรรมหรือการดาเนิน กิจกรรมต่างๆ ของชมรม และคณะกรรมการชมรมฯ
งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ผู้สูงอายุเทศบาลตาบล
ตาบลเสาธงหิน
เสาธงหิน

200,000
(งบ ทต.)

200,000
(งบ ทต.)

200,000 ร้อยละ 90 ทาให้ชมรมผู้สูงอายุมี
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ศักยภาพในการบริหาร
กิจกรรมได้ใช้ จัดการในชมรมฯ

กองสวัสดิการฯ

เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน จัดประชุมใหญ่ประจาปี
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท. 0891.4/ว2502

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000 ร้อยละ 90 1.สนับสนุนการดาเนินงาน กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) ของสมาชิก ของกองทุนในการเสริม
กองทุนฯ สร้างความเข้มแข็งของ
ได้รับข้อมูล ชุมชนในการพัฒนา
ข่าวสารเกี่ยว คุณภาพชีวิตของประชาชน
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ให้ดียิ่งขึ้น
ของกองทุน 2.ส่งเสริมประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะทัง้ ด้านการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนา
กับการดาเนินงาน

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

350,000
(งบ ทต.)

350,000
(งบ ทต.)

350,000 ร้อยละ 90 1.ชุมชนเข้มแข็ง
(งบ ทต.) ของสมาชิก ได้เรียนรู้การรวมกลุ่ม
กลุม่ สตรีฯ การทางาน ช่วยเหลือ
ได้รับความรู้ ซึ่งกันและกัน
เพือ่ นาไปใช้ 2.สร้างองค์ความรู้ให้เกิด
ในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์
ชุมชน สามารถนาไปปรับใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและ
ครอบครัว

10 โครงการอบรมผู้นาชุมชน 1.เพือ่ ให้ผู้นาชุมชน และ ผูน้ าชุมชนและประชาชนใน
และอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวัง ประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และความคุ้มครองทาง เสาธงหิน

25,000
(งบ ทต.)

25,000
(งบ ทต.)

25,000
(งบ ทต.)

กองสวัสดิการฯ

ร้อยละ 90 1.ผู้นาชุมชนและประชาชน กองสวัสดิการฯ
ของผู้เข้าร่วม มีความตระหนักและเห็น

โครงการมี ความสาคัญของปัญหา
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กฏหมาย ตามพรบ.คุ้มครอง
และสตรี
แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุน
แรงในครอบครัว พ.ศ.2550
2.เพือ่ ให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหาในพืน้ ที่

11 โครงการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชุมชน

1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชนในเขต
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา พืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ท้องถิ่น
2. เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้แก้ไข

80,000
(งบ ทต.)

80,000
(งบ ทต.)

80,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นใน
พรบ. และ ชุมชน และร่วมกันเป็น
นาไปใช้ใน เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
การเฝ้าระวัง 2.สมาชิกครอบครัวโดย
เหตุในเขต เฉพาะผู้ชายมีความเข้าใจ
พืน้ ที่ เกี่ยวกับผลกระทบของการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
3.เกิดครอบครัวต้นแบบ
ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบ
อย่างทีด่ ีให้กับชุมชนและ
สังคม
ความรู้เกีย่ วกับ

ร้อยละ 99 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า กองสวัสดิการฯ
ของผู้เข้าร่วม ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเห็น เด็กและเยาวชนได้รับ

คุณค่าของ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา และขยายตัวออกไปอย่าง

ท้องถิ่น กว้างขวาง
เด็กและเยาวชนมีความรู้
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง
และมีจิตสาธารณะ

12 โครงการชุมชนสัมพันธ์

1.เพือ่ ให้บริการเผยแพร่ ประชาชนในเขตเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัด ตาบลเสาธงหิน ทัง้ 8
สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ หมู่บ้าน
แก่ ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
สร้างความสัมพันธ์และ
ทัศนคติทดี่ ี

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ความเข้าใจและเห็นความ
สาคัญของการมีส่วนร่วม
ในด้านต่างๆ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 95 1.ประชาชนได้รับข้อมูล
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ข่าวสารเทศบาลอย่างทัว่
โครงการ ถึง เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ี
ได้รับความรู้ ระหว่างเทศบาลกับชุมชน
เพือ่ นาไป 2.ประชาชนได้รับการ
ประกอบ พิทักษ์สิทธิทถี่ ูกต้องตาม
อาชีพ ทีก่ ฏหมายกาหนด

กองสวัสดิการฯ

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

10,000
(งบ ทต.)

กองสวัสดิการฯ

2.เพื่อฝึกอาชีพเบื้องต้นให้กับ

ประชาชนในชุมชน
13 โครงการตั้งคณะกรรม
การชุมชน

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล ได้มีการรวม ทีม่ ีความพร้อม
ตัวกันเพือ่ พัฒนาชุมชนของ
ตนเองตลอดจนเป็นตัว
ประสานการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนกับ

ร้อยละ 60 1.เกิดความสัมพันธ์อันดี

ของพืน้ ที่ ระหว่างสมาชิกชุมชนใน
ในเขตตาบล การส่งเสริมให้มีการรวม
เสาธงหิน ตัวกันเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
มีคณะกรรม ชีวิตและชุมชนของตนเอง
การชุมชน ให้ดีขึ้น
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(ต่อ)
2.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วม และมีบทบาท
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนของตน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3.เพือ่ ประสานและส่งเสริม
ให้มีกิจกรรม ความร่วมมือ
ในชุมชนและระหว่างชุมชน
ในเขตเทศบาล
14 โครงการเงินสมทบกองทุน เพือ่ สมทบงบประมาณ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนใน ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน เสาธงหิน จานวน 600 คน

216,000
(งบ ทต.)

250,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2.สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมและมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตน
3.ลดภาระในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลและยัง
เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการ
ปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย

280,000 ร้อยละ 100 1. ประชาชนมีกองทุน
กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) ของสมาชิก สวัสดิการชุมชนทีส่ ามารถ
ได้รับเงิน ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ทตี่ ้อง
สมทบ ได้รับการดูแลในชุมชน
2.ประชาชนได้รวมตัวกัน
เพือ่ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุน 1.เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
50,000
50,000
50000
แกนนาเครือข่ายพัฒนา แกนนาเครือข่ายพัฒนา ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
คุณภาพชีวิตคนพิการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ/ เสาธงหิน จานวน 50 คน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ผู้ดูแลคนพิการ
2.เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้ในสถานการณ์ปัญหา
ของงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในระดับ
ประเทศและระดับท้องถิ่น
3.เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้ในศักยภาพคนพิการ
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ส่งเสริมความรู้ความ ประชาชนหมู่ที่ 1-8
คณะกรรมการชุมชน
เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง เทศบาลตาบลเสาธงหิน
คณะกรรมการชุมชน

-

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 95 1.สร้างแกนนาคนพิการ

กองสวัสดิการฯ

ของผู้เข้าร่วม ทีม
่ ีศักยภาพ

โครงการมี 2.ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

ศักยภาพ ชีวิตคนพิการ
ในการดูแล

คนพิการ

ร้อยละ 95 คณะกรรมการชุมชนได้
ของผู้เข้าร่วม เข้าใจในบทบาทหน้าที่

โครงการมี ทาให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ความรู้ความ อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่

กองสวัสดิการฯ
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1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการประชุมประจาเดือน 1.เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนนาร่อง
50,000
50,000
คณะกรรมการชุมชน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 95 1.องค์กรชุมชนได้เรียนรู้

กองสวัสดิการฯ

ของผู้เข้าร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมใน

ระหว่างประชาชน และระหว่าง

ประชุมมีการ การดาเนินกิจกรรมของ

หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล

ปรึกษาหารือ เทศบาล

2.เพือ่ หาข้อยุติ ลดการขัด
แย้งกาหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน

นาไปซึ่งการ 2.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

แก้ไขปัญหา ข่าวสารจากเทศบาลอย่าง

ของชุมชน ต่อเนื่อง ทัว่ ถึง และ

เท่าเทียม

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้
อย่างต่อเนือ่ ง ทั่วถึง เท่าเทียม

18 โครงการจัดทาป้ายชื่อชุมชน เพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบ ป้ายบอกชื่อชุมชน
ร้อยของชุมชน

-

100,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 95 ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย กองสวัสดิการฯ
ของชุมชน

มีป้ายชื่อ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่ออบรมและ/หรือรณรงค์ ผู้ประกอบการร้านค้าหาบเร่ 50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 75 ผู้ประกอบการมีความรู้ และ
เกี่ยวกับ พรบ.รักษาความ จัดทาสื่อให้ผู้ประกอบการ แผงลอย
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้ประกอบการ เข้าใจในงานเทศกิจ และ
สะอาดและความเป็นระเบียบ ร้านค้า ผู้ครอบครองอาคาร จานวน 100 คน
มีความรู้เกี่ยว กฎหมาย พรบ.รักษาความ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
กับระเบียบ สะอาด และความเป็นระเบียบ
พ.ศ. 2535
ระเบียบกฎหมาย
กฎหมาย เรียบร้อยของบ้านเมือง
2 โครงการจัดระเบียบชุมชน เพือ่ กาหนดจุดผ่อนผัน เพือ่ ประชุมคณะกรรมการ
หรือจุดผ่อนผันสาหรับผู้ สาหรับผู้ค้าขาย และเพือ่ กาหนดจุดผ่อนผันรวมทัง้
ค้าขาย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทาประชาคมเพื่อกาหนด
และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จุดผ่อนผัน จานวน 200 คน
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

-เพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่มี จานวน 2 รายการ
ปริมาณเพิม่ ขึ้น
1. ถังคอนเทนเนอร์
-เพือ่ ปรับภูมิทัศน์และ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.
รักษาความเป็นระเบียบ จานวน 10 ถัง

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000 ร้อยละ 70 เพือ่ มีจุดผ่อนผันและเพือ่
(งบ ทต.) ของผู้ค้าขาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสถานที่ใน ในการค้าขายในพืน
้ ที่
การค้าขาย เทศบาลตาบลเสาธงหิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ

ประชาชนมีทที่ งิ้ ขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข ฯ

1,500,000
(งบ ทต.)

-

-

10 ถัง การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
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1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
เรียบร้อยในชุมชน
2. ชุดยกถังขยะสาธารณะ 800,000
สาหรับรถบบรทุกขยะมูล (งบ ทต.)
ฝอยแบบอัดท้าย
จานวน 2 ชุด
3. ถังรองรับมูลฝอย
845,000
ชนิด 4 ล้อ ขนาดบรรจุไม่ (งบ ทต.)
น้อย กว่า 660 ลิตร
จานวน 50 ใบ
4. เครื่องตัดหญ้าแบบ
47,500
ข้อแข็ง สายสะพายบ่า
(งบ ทต.)
เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า
1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
30 ซีซี พร้อมใบมีด
จานวน 5 เครื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)
2 ชุด

50 ใบ

5 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย 1,600,000
กาลังกาย
เทศบาลตาบลเสาธงหินได้ กลางแจ้ง สาหรับให้บริการ (งบ ทต.)
ออกกาลังกายและใช้เวลาว่าง ประชาชนภายในเขตเทศ
ให้เป็นประโยชน์
บาลตาบลเสาธงหิน ได้ใช้
ออกกาลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
จานวน 2 ชุด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการพัฒนาเมือง
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืน้ ที่ -ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืน้ ที่

ให้เกิดความเป็นระเบียบ ตาบลเสาธงหิน
เรียบร้อย มีทัศนียภาพที่ -ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ยู่
สวยงาม
ในพืน้ ทีอ่ ยู่ได้อย่างยั่งยืน
-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -ส่งเสริมให้ประชาชน
ทีม่ ีอยู่ในพืน้ ที่
ช่วยกันปลูกต้นไม้
-เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 90 ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตาบลเสาธงหินได้ออก
ที่ใช้เครื่อง กาลังกายและใช้เวลาว่างให้
ออกกาลังกาย เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มี
มีสุขภาพแข็ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ของประชาชน

แรงมากขึ้น

50,000 ร้อยละ 60 -พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.) ของสิง่ แวด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ล้อมในเขต มีทัศนียภาพทีส่ วยงาม
ตาบลเสาธงหิน -ความหลากหลายของ
ได้รับการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติมีเพิม่ ขึ้น

และคงอยู่อย่างยั่งยืน
-มีพนื้ ทีส่ ีเขียวในเขต
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1.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

3 โครงการเมืองสวยถนน
สะอาดต้อนรับ ASEAN

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-ลดปริมาณปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์

ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เทศบาลตาบลเสาธงหิน
เพิม่ ขึ้น

- เพือ่ รักษาความสะอาด 1. กิจกรรมล้างถนนในเขต
บนถนนและทางสาธารณะ เทศบาลตาบลเสาธงหิน

4 โครงการฝึกสอนกีฬาขึ้น 1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน
พืน้ ฐาน
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหินได้ออกกาลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เป็น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ

กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน จานวน 50 คน

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

1. ถนนในเขตเทศบาลตาบล กองสาธารณสุขฯ
ของถนนใน เสาธงหิน มีความเป็นระเบียบ
เขตเทศบาล เรียบร้อย
สะอาดปราศ 2. ถนนในเขตเทศบาลตาบล
จากขยะ เสาธงหินมีความสะอาด
มากขึ้น

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 95 1. เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา
(งบ ทต.) ผู้ร่วมโครงการ พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
มีร่างกาย ได้ออกกาลังกายและใช้เวลา
แข็งแรงขึน้ ว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด

ร้อยละ80

2. เด็กและเยาวชนมีทักษะ

2. เด็กและเยาวชนมีทกั ษะใน

ในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ

การเล่นกีฬาและประเภทต่างๆ
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1.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ
งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน - เพือ่ สร้างความสามัคคี รวมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน 100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 - มีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
1. ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกองค์กร (งบ ทต.)
และภายนอกหน่วยงาน ในหมู่คณะ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของพนักงาน - ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแข่งขัน
ราชการและองค์กรเอกชน - เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน 2. กีฬาชุมชน/หมู่บ้าน
เทศบาล และ กีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีทัศนคติทดี่ ีต่อเทศบาล 3.แข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬา
ประชาชน มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ ระหว่าง
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา พัฒนาคนนนทบุรีคัพ
มีความสามัคคี เทศบาลกับชุมชน และ เชื่อมความ
ว่างให้เกิดประโยชน์
4.แข่งขันมหกรรมกีฬาท้อง
และสุขภาพ สามัคคีนอกองค์กร
- เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ ถิ่นไทคัพ
แข็งแรง
ทักษะในการเล่นกีฬา และ 5. แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้อง
เชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงาน ถิ่นนนท์
อื่น
6. แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อาเภอบางใหญ่คัพ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขัน เด็ก เยาวชน และประชาชน
ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด กีฬาให้กับเด็ก เยาวชนและ ในเขตพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน
ประชาชน เพื่อให้เด็กเยาวชน

และประชาชนได้ใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและมีความสัมพันธ์

ทีด่ ีต่อชุมชนและสังคม

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 90 เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
โครงการมี เสาธงหินได้ออกกาลังกาย
ความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็น
และห่างไกล ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
ยาเสพติด

88

1.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะ และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ

7 โครงการว่ายน้าเป็น เล่นน้า เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ได้ปลอดภัย
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ทักษะการว่ายน้า หลักความ
สามารถว่ายน้าเป็น สามารถ ปลอดภัยในการว่ายน้า
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและ
เมื่อประสบอุบัติเหตุทาง ผู้อื่น สาหรับเด็กและเยาวชน
น้าได้
จานวน 30 คน

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 1. เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้า เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ร่วมโครงการ ได้ออกกาลังกายและใช้เวลา
มีทกั ษะใน ว่างให้เป็นประโยชน์
การว่ายน้า 2. เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการว่ายน้า

9 โครงการฝึกสอนศิลปะ
ป้องกันตัว

80,000
(งบ ทต.)

80,000
(งบ ทต.)

80,000
(งบ ทต.)

-

3,000,000
(งบ ทต.)

3,000,000 ร้อยละ 80 เด็กในพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของเด็กใน มีสถานทีเ่ ล่นและออกกาลัง
หมู่บ้านมี กายใกล้บ้าน มีความสะดวก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนใน จัดฝึกสอนให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน ศิลปะป้องกันตัวให้กับเด็ก
เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัว และเยาวชนทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ที่
เมื่อเกิดเหตุร้ายกับตนเองได้

10 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เพือ่ ให้เด็กมีพนื้ ทีเ่ ล่นใกล้ จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สนามสาหรับเด็ก
กับสถานทีพ่ ักอาศัย และ สาหรับเด็ก พร้อมติดตั้ง
ได้เสริมสร้างพัฒนาการ จานวน 2 ชุด / ปี
ด้านร่างกายและจิตใจที่
สมวัย

ร้อยละ 90 1. เด็กและเยาวชนในเขต

กองการศึกษา

ของผู้เข้า พืน้ ทีไ่ ด้ออกกาลังกายและ
ร่วมโครงการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีทกั ษะใน 2. เด็กและเยาวชนมีทักษะ
การป้องกันตัว ในการป้องกันตัว

สถานที่เล่น ในการเดินทาง มีความปลอดภัย

และออก และมีพัฒนาการทีส่ มวัย
กาลังกายใกล้บ้าน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเสริมสร้าง
เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง ครอบครัวในเขตพืน้ ที่
สัมพันธภาพในครอบครัว ความเข้าใจและสร้าง
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(ครอบครัวอบอุ่น)
สัมพันธภาพในครอบครัว หมู่ 1 - 8
สร้างเครือข่ายครอบครัว
ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

นาไปสู่การลดปัญหาสังคม
เช่น ยาเสพติด การกระทา
รุนแรงภายในครอบครัว
2 โครงการเสริมสร้าง
1.เพือ่ สร้างความรักความ สมาชิกครอบครัว 40
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เข้าใจและความสัมพันธ์ทดี่ ี ครอบครัว
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2.เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัว

ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสถาบันครอบครัว

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 เกิดสัมพันธภาพทีด่ ีภายใน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม ครอบครัว
โครงการเกิด เกิดเครือข่ายครอบครัวใน
สัมพันธ์ภาพ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ทีด่ เี พิม่ ขึน้ ใน นาไปสู่การลดปัญหาทาง
ครอบครัว สังคมเช่น ยาเสพติด การ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

กระทารุนแรงภายในครอบครัว

100,000
(งบ ทต.)

100,000
100,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

120 1.สมาชิกครอบครัวตระหนัก กองสวัสดิการฯ
คน ถึงความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัวเข้าใจหลักการ
ดาเนินชีวิตทีเ่ หมาะสม
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหา
ของครอบครัวทีอ่ าจเกิดขึ้น
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1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2.สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เกิดความรัก ความเข้าใจ
ความผูกพันในครอบครัว
มีการสื่อสารทีด่ ีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เพือ่ อุดหนุนกิจการบาบัด อุดหนุนกิจการกาจัดขยะให้ 2,500,000
2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 90 มีสถานทีใ่ นการกาจัดขยะ กองสาธารณสุข ฯ
อุดหนุนกิจการกาจัดขยะ ขยะให้กับ อบจ.นนทบุรี กับ อบจ.นนทบุรี และเอกชน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของขยะในพืน้ ที่ มูลฝอย
ให้กับ อบจ.นนทบุรี และ และทีก่ าจัดขยะของเอกชน จานวน 1 ครั้ง/เดือน
มีการบริหาร
ทีท่ งิ้ ขยะเอกชน
จัดการที่ดี
2 โครงการคลองสวยน้าใส

- เพื่อให้คลองในพื้นที่เทศบาล -ดาเนินการรักษาความสะอาด 1,000,000

ตาบลเสาธงหินมีความสะอาด คลองในพืน้ ทีเ่ ทศบาล

ปราศจากขยะ,วัชพืช ฯลฯ -อบรมและประชาสัมพันธ์
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน รณรงค์ให้ความรู้กบั ประชาชน

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการรักษาคูคลองในพืน้ ที่

สร้างจิตสานึกให้ประชาชน -เพือ่ ลอกคูคลองในเขตเทศบาล
รักษาความสะอาด และ -ปรับปรุงคุณภาพน้าใน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ลาคลองสาธารณะให้มี

(งบ ทต.)

1,000,000
(งบ ทต.)

1,000,000 ร้อยละ 90 คลองในพื้นที่เทศบาลตาบล กองสาธารณสุข ฯ
(งบ ทต.) ของคลองใน เสาธงหินปราศจากขยะ
พื้นที่มคี วาม สามารถใช้ประโยชน์ใน
สะอาดมาก ในชีวิตประจาวันและ
ยิ่งขึ้น สัญจรไป - มา ได้
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ทรัพยากรธรรมชาติและ คุณภาพตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
3 โครงการเสาธงหินร่วมใจ -เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรู้ 1.จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่ง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความเข้าใจ
แวดล้อมโลก
และสิ่งแวดล้อม
และความตระหนักในการ 2.จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานเพือ่ เสริมสร้างจิตสานึก
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และความตระหนักในการ
เครือข่ายอาสาสมัคร ฯ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เยาวชนและพนักงานของ และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาลเสาธงหิน
3.จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้
-เพื่อเสริมสร้างและก่อให้เกิด เพาะปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่

ความร่วมมือระหว่างภาคี ให้พื้นที่เทศบาลและลกภาวะ
เครือข่ายภาคประชาชนและ โลกร้อน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน 4.สาธิตการทา EM BALL
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ทาน้าหมักชีวภาพ (EM)

900,000
(งบ ทต.)

900,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

900,000 ร้อยละ 90 -ได้รับความร่วมมืออันดี กองสาธารณสุข ฯ
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ระหว่างภาคประชาชน
โครงการมี และหน่วยงานรัฐ
จิตสานึกใน -ประชาชน เครือข่ายอาสาการอนุรักษ์ สมัครเยาวชนและพนักงาน
ธรรพยากร เทศบาล ฯ มีความรู้ ความ
ธรรมชาติ เข้าใจ และตระหนักถึงความ
และสิ่งแวด สาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร

ล้อม

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเสาธงหินมีคุณภาพชีวิต

ทีด่ ีขึ้น
-พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ

ทีเ่ พิม่ มากขึ้นอย่างต่อ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
-เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม 5.การลด คัดแยกและการใช้
และเพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียวให้กับ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ เพือ่ รักษาสิ่งแวดล้อม
-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์จากน้าหมัก
ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
เป็นการลดการสะสมสิ่งตก
ค้างในธรรมชาติ
- เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
น้าเสียจากแหล่งชุมชนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการน้าก่อนปล่อย
ลงสู่คลอง
4 โครงการชุมชนรักษ์น้า
- เพือ่ ให้ในพืน้ ทีเ่ ทศบาล -อบรมและประชาสัมพันธ์
รักษ์ปุา รักษ์สิ่งแวดล้อม ตาบลเสาธงหินมีความสะอาด รณรงค์ให้ความรู้กับ

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เนื่อง

150,000 ร้อยละ 90 พืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม เสาธงหินปราศจากขยะ

กองสาธารณสุข ฯ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ปราศจากขยะ,วัชพืช ฯลฯ กลุ่ม ทสม.และ ทสม.จิ๋ว
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในการอนุรักษ์น้า ปุา
-เพือ่ ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่
สร้างจิตสานึกให้ประชาชน -อบรมและประชาสัมพันธ์
รักษาความสะอาด และ รณรงค์ให้ความรู้กับ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่
สิ่งแวดล้อม
-จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์
น้าปุา และสิ่งแวดล้อม
5 โครงการสร้างค่า สร้าง
คุณภาพน้า

1. เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพ จัดอบรมและประชาสัมพันธ์
ในคลองและแหล่งน้าสาธารณะ รณรงค์ให้ความรู้ในการ
2. ให้ความรู้ในการดูแล ดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
รักษาคุณภาพน้า

100,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

โครงการมี
ความรู้และ

มีจติ สานึก

ที่ดีต่อการ

รักษาสิ่ง
แวดล้อม

ร้อยละ 90 1. น้าในลาคลองและแหล่งน้า กองสาธารณสุข ฯ
แม่น้าลาคลอง

สาธารณะมีคุณภาพได้มาตรฐาน

และแหล่งน้าใน

2. น้าที่ปล่อยออกจากระบบ

พืน้ ทีไ่ ด้มี บาบัดน้าเสียสู่สิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบ มีค่าตามมาตรฐานทั้งชุมชน

95

2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการรวมพลังเยาวชน -เพือ่ อบรมให้ความรู้
-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
50,000
50,000
50,000
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสร้างจิตสานึกในการ ความรู้กับเยาวชนในการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ อนุรักษ์และหวงแหน
เยาวชนในพืน้ ที่
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยาวนาน
-เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ -จัดอบรมให้ความรู้ความ
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เข้าใจพร้อมทั้งสร้างจิตสานึก
สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7 โครงการเครือข่ายสร้าง -เพือ่ สร้างเครือข่ายในการ
สุขภาพ ลดมลพิษ เพือ่ ชีวิต ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม
และเสาธงหินน่าอยู่
ในพืน้ ที่
-เพือ่ รณรงค์และประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

-เพือ่ จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
-จัดกิจกรรมการสร้าง

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 90 -สิ่งแวดล้อมมีการเอาใจใส่ กองสาธารณสุขฯ

ดูแลโดยเยาวชนในชุมชน
ในพื้นที่ร่วม -มีสภาพสิ่งแวดล้อมทีด่ ีขึ้น
ใจอนุรักษ์ ด้วยการสร้างเยาวชนใน
สิ่งแวดล้อม พืน
้ ทีใ่ ห้มีจิตสานึก
-พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
เสาธงหินมีสภาพแวดล้อม
ทีด่ ีขึ้น

ของเยาวชน

600,000 ร้อยละ 90 พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาล
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม มีสภาพภูมิทัศน์ทดี่ ีขึ้น
โครงการมี หน้าทีแ่ ละภารกิจอื่น ๆ
ความรู้และ

มีจติ สานึก

ที่ดีต่อการ

อนุรัษ์สิ่ง

กองสาธารณสุขฯ

96

2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

แวดล้อม

เกีย่ วกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

1.เพือ่ จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ
มูลฝอยติดเชื้อจากสถาน
พยาบาลในเขตเทศบาล
2.เพือ่ เป็นการควบคุมและ
ปูองกันมิให้มีการทิง้ ขยะ

จานวน 5 รายการ
1. รถบรรทุกขยะขนาด
1,800,000
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ (งบ ทต.)
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
แบบเปิดข้างเทท้าย
มูลฝอยติดเชือ้ ปนเปื้อนมากับ จานวน 2 คัน
ขยะทั่วไปที่รถเทศบาลจัดเก็บ 2. รถยนต์บรรทุกเทท้าย
4,000,000
3.เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา
(งบ ทต.)
ชีวิตของประชาชนในเขต เครื่องยนต์ดเี ซล มีกาลังแรง
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 210
แรงม้า จานวน 1 คัน

1.มีรถสาหรับเก็บขนมูลฝอย กองสาธารณสุข ฯ

-

-

2 คัน ติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

2.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

-

-

3.ลดการลักลอบทิง้ มูลฝอย
1 คัน ติดเชื้อไปกับรถขยะมูลฝอย
ทัว่ ไปทีเ่ ทศบาลดาเนินการ
จัดเก็บ
4.ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเสาธงหินมีคุณภาพชีวิต
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
3. รถบรรทุกน้า ชนิด 6
1,700,000
ล้อ ขนาดบรรจุน้าได้ไม่น้อย (งบ ทต.)
กว่า 3,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
4. รถขยะคอนเทนเนอร์
2,300,000
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล (งบ ทต.)
มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า 175 แรงม้า ทางาน
ด้วยระบบไฮโดรลิค ภาชนะ
รองรับมูลฝอยมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.
จานวน 1 คัน
5. รถยนต์ดดู สิง่ ปฏิกลู ชนิด
2,800,000
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มี
(งบ ทต.)
กาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า

170 แรงม้า ตอนท้ายหลัง

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1 คัน ทีด่ ีขึ้น
5.การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
1 คัน

1 คัน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
เก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูล

ตัวชีวัด
(KPI)

มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร
6. รถบรรทุกขยะขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี แบบเปิดข้าง
เทท้าย จานวน 1 คัน
7. รถบรรทุกขยะขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

-

2,119,000
(งบ ทต.)

-

1 คัน

-

2,300,000
(งบ ทต.)

-

1 คัน

-

15,000,000
(งบ ทต.)

-

กระบอกสูบไม่ตากว่
่ า 6,000 ซีซี

แบบอัดท้าย จานวน 1 คัน
8. รถกวาดและดูดฝุุนถนน
จานวน 1 คัน
รายละเอียด มีดังนี้
เป็นรถกวาดและดูดฝุุน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ถนน ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
ทีร่ อบไม่เกิน 2,500 รอบ
ต่อนาที
9. รถสุขาเคลื่อนที่
ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่อง
ยนต์ดีเซล กาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
น้าหนักรถรวมน้าหนัก
บรรทุก ไม่น้อยกว่า
15,000 กิโลกรัม ประกอบ
ด้วยห้องสุขาไม่น้อยกว่า
8 ห้อง จานวน 1 คัน

-

9,000,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการทาความสะอาด จานวน 1 รายการ
การเกษตร
รถบรรทุกขยะหลังจาก 1. เครื่องปัม้ น้าแรงดันสูง
120,000
ปฏิบัติหน้าทีเ่ รียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด (งบ ทต.)
รายละเอียดดังนี้
- ปัม้ น้าแรงดันสูงขนาด
200 Bar
- มอเตอร์ 7.5 HP
ไฟ 380V
- ตัวปรับแรงดันน้า
ขนาด 200-400 Bar
- บายพาสสายไฮโดรลิค
- เกจ์วัดน้ามันอย่างดี
- ยอยมอเตอร์และอินเตอร์
ปัม้
- ฐานสกีพร้อมขายึด
- สายเหล็ก 2 ชั้น 1/4 นิ้ว

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

รถบรรทุก -ลดกลิ่นรบกวนจากขยะ กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอย
ปราศจาก -รถบรรทุกขยะสะอาด
เชื้อโรค มากขึ้นและลดการตกค้าง
จากสิ่งสกปรกหลังจาก
การเก็บขยะมูลฝอย

ขยะสะอาด
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
พร้อมหุม้ สายยาง 10 เมตร
- ปืนฉีดน้า
- กรองน้าสแตนเลส
- สวิตซ์ควบคุมเปิด-ปิด
- ถังน้าขนาด 2,000 ลิตร
พร้อมติดตั้ง
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

1.เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์ จานวน 1 รายการ

ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
1. รถตักล้อยาง
ตาบลเสาธงหิน
ขนาด 150 แรงม้า
2.เพื่อใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ ขนาดล้อเท่ากัน 4 ล้อ
และภารกิจต่างๆ ของ
จานวน 1 คัน
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
3.เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

สภาพพืน้ ที่ 1.พืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาล

4,500,000
(งบ ทต.)

-

-

ในเขต มีสภาพภูมิทัศน์ทดี่ ีขึ้น
เทศบาล 2.มีรถในการอานวย
ดีขึ้น ความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ละภารกิจอื่น ๆ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ
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2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ -เพื่อใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ จานวน 1 รายการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจเรื่องร้องเรียน 1. เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 50,000
เหตุราคาญในพื้นที่เทศบาล จานวน 1 เครื่อง
(งบ ทต.)
ตาบลเสาธงหิน

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ลดเหตุ -ประชาชนมีความเป็นอยู่ กองสาธารณสุขฯ
เดือดร้อน อย่างปกติสุข
ราคาญ -มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการ
ในพืน้ ที่ ตรวจเหตุเดือดร้อนราคาญ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการเสาธงหินสวยใส เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ไร้มลพิษ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
(Clean & Green City) ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ประชาสัมพันธ์และอบรม
ให้ความรู้การจัดการขยะ
มูลฝอย ขยะติดเชื้อและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 ขยะและของเสียจากชุมชน กองสาธารณสุขฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ได้รับการบริหารจัดการ
โครงการมี อย่างถูกวิธี
ความรู้ใน

-การรณรงค์อย่างมีส่วนร่วม

การบริหาร

ในการกาจัดขยะอย่างถูกหลัก

จัดการขยะ

สุขาภิบาลพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียน
-การบริหารจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
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2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการลดใช้ซ้า นากลับ 1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมและรับบริจาค
มาใช้ใหม่
แก่ประชาชนในการใช้ อลูมิเนียมในชุมชน
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
วัด โรงเรียน และสถาน
2.เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบการ
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
คัดแยกขยะในชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

สามารถ 1.ประชาชนมีความรู้
กองสาธารณสุขฯ
ลดขยะ ความเข้าใจในการใช้
และของเสีย ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
จากชุมชน 2.ประชาชนมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.มีการจัดตั้งเครือข่าย
คัดแยกขยะในชุมชน
4.สามารถลดขยะและ
ของเสียอันตรายจากชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

1 โครงการยกระดับถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1

งบประมาณและทีม่ า
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพืน้ ที่ 2,400,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 5,818
(งบ ทต.)
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรม. หนา 0.05 ม.
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
บริเวณทางแยกถนนซอย สาหรับใช้ในการคมนาคม
วัดเสาธงหิน ถึงบ้านนาง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สาวอรุณ จุ้ยฟัก หมู่ 7

ถนน คสล. ขนาดกว้าง
6 ม. ยาว 172 ม.
หนา 0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,032 ตร.ม.)

1,100,000
(งบ ทต.)

3 โครงการยกระดับถนนแอส เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติก 3,685,000
ฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้าน สาหรับใช้ในการคมนาคม คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ (งบ ทต.)
มิตรประชา หมู่ 8
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 8,909 ตร.ม.

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวก สัญจรไป - มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หน้าหมู่บ้านลภาวัลถึง
สะพานเสาธงหิน หมู่ 1, 3

งบประมาณและทีม่ า
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพืน้ ที่ 2,000,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 4,042.00 (งบ ทต.)
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรม. หนา 0.05 ม.
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

5 โครงการปรับปรุงผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้
โครงการ 1 หมู่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพืน้ ที่ 3,400,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม รวมไม่น้อยกว่า 8,285
(งบ ทต.)
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรม. หนา 0.05 ม. บริเวณ
โครงการ 1 ซอย 5 , 5/6
5/8 , 5/10 , 5/12

-

6 โครงการปรับปรุงผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้
โครงการ 2 หมู่ 6

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพืน้ ที่ 1,500,000
สาหรับใช้ในการคมนาคม รวมไม่น้อยกว่า 3,628.00
(งบ ทต.)
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรม. หนา 0.05 ม. บริเวณ
โครงการ 2 ซอย 11/6 ,
15/10 , 15/11 , 17/10

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างสนาม
เปตอง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นทีอ่ อกกาลังกาย
ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 2 แห่ง
1. หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์
2. หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 28

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้มีสถานทีอ่ อก
ประชาชนมี กาลังกายเพิม่ ขึ้น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

สถานทีอ่ อก

กาลังกาย

8 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพือ่ ปรับปรุงสถานทีอ่ อก จานวน 1 แห่ง
และสวนสาธารณะ หมู่ กาลังกายของประชาชน บริเวณสวนสาธารณะ
บ้านมิตรประชา
หมู่บา้ นมิตรประชา

200,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้มีสถานทีอ่ อก
ประชาชนมี กาลังกายเพิม่ ขึ้น

กองช่าง

สถานทีอ่ อก

กาลังกาย

9 โครงการปรับปรุงสนาม เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่ ปรับปรุงสนามฟุตซอล
ฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทร ออกกาลังกายอย่างถูก พืน้ ทีร่ วม 595 ตารางเมตร
บางใหญ่ หมู่ 5
สุขลักษณะ
ติดตั้งตาข่ายโดยรอบสนาม
ฟุตซอล

300,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้มีสถานทีอ่ อก
ประชาชนมี กาลังกายทีไ่ ด้มาตราฐาน
สถานทีอ่ อก

กาลังกาย

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการติดตั้งราวกันชน เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
(Guard Rail) บริเวณถนน ความปลอดภัย
สามแยกหน้าโรงเรียน
แก้วอินทร์สุธาอุทศิ และคอ
สะพานบางพุทรา หมู่ 5

ติดตั้งราวกันชน Guard
Rail ความยาว 176 เมตร

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
ซอยแสวงแสงแป้น บริเวณ สาหรับใช้ในการคมนาคม
สามแยกจากถนนเดิมถึงสุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เขต ทต.เสาธงหิน หมู่ 8

ถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 5 ม. ยาว 216 ม.
หนา 0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.)
พร้อมไหล่ทาง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
495,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความสะดวกใน
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

1,300,000
(งบ ทต.)

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

-

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

-

-

ร้อยละ 80 ของ

คลองในเขตเทศบาลตาบล
ประชาชนได้รับ
เสาธงหินสะอาดและ
ความสะดวกใน

ประชาชนได้รับความสะดวก

การสัญจรไป-มา

ในการเดินทางสัญจรไป - มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,400,000
(งบ ทต.)

เก่าบริเวณตรงข้ามบ้านกานัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความปลอดภัย
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

ในชีวติ และทรัพย์สิน

สมพงษ์ หมู่ 8

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

-

1,100,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

15 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่ อานวยความสะดวก
ระบายน้าบริเวณสามแยก ให้กับประชาชน
ถนนธรรมชูเชาวรัตน์ไป
หมู่บ้านพฤกษา 49 หมู่ 5

ท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 ม.ยาว 250 ม.

-

1,300,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ท่อระบายน้า คสล.พร้อม
ระบายน้า คสล.พร้อมบ่อ ระบายน้าได้อย่างสะดวก บ่อพัก หมู่ที่ 5 เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. ยาว 280 ม.
พักบริเวณสามแยกหน้า
โรงเทียน ถึงคลองขื่อลัด
หมู่ 5
17 โครงการวางท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
น้าคสล. พร้อมบ่อพัก
ระบายน้าได้อย่างสะดวก
ซอยแสวงแสงแป้น บริเวณ
สามแยกจากแนวท่อเดิม
ถึงสุดเขต ทัง้ 2 ฝั่ง หมู่ 8

ท่อระบายน้า คสล.พร้อม
บ่อพักท่อ คสล.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
ความยาวรวม 960 ม.

18 โครงการวางท่อระบาย เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง
น้าคสล. พร้อมบ่อพักแยก ระบายน้าได้อย่างสะดวก
จากซอยแสวงแสงแป้น
ข้างบ้าน สจ.ไพโรจน์ ถึง

ท่อระบายน้า คสล. พร้อม
บ่อพัก ท่อคสล.ขนาด เส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ความยาวรวม 209 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

-

5,800,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

-

900,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

น้าท่วมขัง

บ้านนายสง่า หมู่ 8
19 โครงการวางท่อระบายน้า เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ท่อระบายน้า คสล. พร้อม
คสล. หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ระบายน้าได้อย่างสะดวก บ่อพัก ท่อ คสล. ความยาว
โครงการ 2 ถึงบ่อบาบัด
รวม 1,100 ม.
น้าเสีย

-

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

-

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6 ม.
สาหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

-

21 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยบ้านนายถวิล
ดวงบุญ หมู่ 5

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 80 ของ

9,000,000
(งบ ทต.)

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ที่มีทางระบายน้าและ

ลดปัญหาน้าท่วมขัง

2,000,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

การระบายน้าไหลสะดวก
บ้านเรือนในพื้น
ลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ที่มที างระบาย
น้าและลดปัญหา

น้าท่วมขัง

2,000,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวก สัญจรไป - มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน
คสล. ต่อจากถนนเดิมริม สาหรับใช้ในการคมนาคม
คลองรางเสือปลาเก่า ถึง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
รั้วหมู่บ้านคุณาลัย หมู่ 8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. หมู่ 8 กว้าง
5 ม. ยาว 144 ม. หนา
0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
720 ตร.ม.)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบ ทต.)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

การสัญจรไป-มา

23 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล. ขนาดกว้าง
คสล.บริเวณซอยนามชุ่ม สาหรับใช้ในการคมนาคม 5 ม. ยาว 174 ม.
หมู่ที่ 8
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม.)

-

24 โครงการก่อสร้างถนน

-

เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล. ผิวจราจร
คสล. หลังบ้าน สจ.ไพโรจน์ สาหรับใช้ในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม.
ถึงบ้านนายสง่า หมู่ 8
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. (พืน้ ทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 80 ของ

900,000
(งบ ทต.)

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

1,300,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันถนนและตลิง่ พัง เขื่อนกันดิน คสล.
กันดินริมคลองรางเสือ
ความยาว 332 ม.
ปลาเก่า จากถนนเทิด
พระเกียรติ ถึงรั้วหมู่บ้าน
คุณาลัย หมู่ 8

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000
(งบ ทต.)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ความปลอดภัย
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

26 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ให้ประชาชนได้มีถนน สะพานทางเดินเท้า กว้าง
ทางเดินเท้าเลียบคลอง สาหรับใช้ในการคมนาคม 1.40 ม. ยาว 192 ม. หนา
บางพุทรา บริเวณโรง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 0.10 ม.
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเสาธงหินถึงบ้าน
นางชูไทย หมู่ 5

-

27 โครงการก่อสร้างซุ้มทาง เพือ่ อานวยความสะดวก
เข้าบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ให้กับประชาชน
1 พร้อมป้าย

-

ปรับปรุงซุ้มทางเข้าบาง
ใหญ่ซิตี้โครงการ 1 พร้อม
ป้าย

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,350,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน
สัญจรไป - มา

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

5,000,000
(งบ ทต.)

-

1 ซุ้ม ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป - มา

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการก่อสร้างประตู เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ประตูระบายน้าพร้อมเครื่อง
ระบายน้าพร้อมเครื่องสูบ ระบายน้าได้อย่างสะดวก สูบน้า ขนาดประตู 4.00 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000,000
(งบ เงินอุดหนุน )

น้าคลองบางโพ บริเวณ
หลังอู่ซ่อมรถยนต์สมนึก
การช่าง หมู่ 4
29 โครงการก่อสร้างประตู เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ประตูระบายน้าพร้อมเครื่อง
ระบายน้าพร้อมเครื่องสูบ ระบายน้าได้อย่างสะดวก สูบน้า ขนาดประตู 4.00 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 85 ประชาชนได้รับความ
ของน้าในคลอง

ปลอดภัยในชีวิตและ

มีการบริหาร

ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

-

12,000,000

-

ร้อยละ 85 ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

ของน้าใน ปลอดภัยในชีวิตและ

(งบ เงินอุดหนุน )

น้าคลองบางโพ หลังหมู่
บ้านพรเจริญ หมู่ 4

คลองมีการ ทรัพย์สิน

บริหารจัด
การที่มีประ

สิทธิภาพ
30 โครงการก่อสร้างประตู เพือ่ ให้ประชาชนได้มีทาง ประตูระบายน้าพร้อมเครื่อง
ระบายน้าพร้อมเครื่องสูบ ระบายน้าได้อย่างสะดวก สูบน้า ตามแบบของเทศบาล
น้าหลังวัดมะเดื่อ หมู่ 7
กาหนด

-

12,000,000
(งบ เงินอุดหนุน )

-

ร้อยละ 85 ประชาชนได้รับความ

ของน้าใน ปลอดภัยในชีวิตและ
คลองมีการ ทรัพย์สิน

กองช่าง
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3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางบก ทางน้้า และทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

บริหารจัด
การที่มีประ

สิทธิภาพ
31 โครงการก่อสร้างกาแพง เพื่อป้องกันถนนและตลิง่ พัง ก่อสร้างกาแพงกันดิน
กันดินเชื่อมคลองบางโพ
ความยาว 150 ม.
หมู่ 4

-

-

2,600,000 ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับความ
(งบ ทต.) ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
ทีใ่ ช้เส้นทาง ทรัพย์สิน
สัญจรไป-มา

ได้รับความ
สะดวกและ

ปลอดภัย

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และการควบคุมอาคาร
ที่

โครงการ

1 โครงการการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม และการ
จัดทาค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ พัฒนาบุคลากรของ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
อปท.ให้มีความรู้การจัดทา
ผังเมือง และการจัดทาค่า
พิกัดแนวเขตการปกครอง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 95 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับความรู้
ของการจัด และมีความเข้าใจในงาน

ทาค่าพิกดั ด้านการปรับปรุงผังเมือง
และการวาง รวมเมือง/ชุมชน

และการ
ผังเมืองมี จัดทาค่าพิกัดแนวเขตการ
ประสิทธิภาพ ปกครอง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่และ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ใน 1,500,000
ป้องกันเหตุร้าย
เขตเทศบาล รายการ ดังนี้ (งบ ทต.)
1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โดยติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง
บริเวณหมู่บา้ นรัตนาธิเบศร์
หมู่ 6
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
โดยติดตั้งดวงโคมส่อง
สว่างบริเวณซอย 13
เหรียญ หมู่ 6
3. เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
จานวน 7 ต้น บริเวณ
ถนนธรรมชูเชาวรัตน์
หมู่ 5
4. เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ไฟฟ้าสว่างทุกพืน้ ทีแ่ ละ
ของประชาชน

ป้องกันการเกิดอันตราย
ในพื้นที่ได้รับ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ความสะดวก ประชาชน
และป้องกัน
การเกิดเหตุ

อันตราย
ต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง
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3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 6 ต้น บริเวณถนน
เลีบบคลองขื่อลัด หมู่ 5
5. เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
จานวน 1 ต้น บริเวณซอย
ผู้ใหญ่ชุ่ม หมู่ 2
6. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณเลียบคลองพุทรา
หมู่ 5

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ เพือ่ อานวยความสะดวก
2 หัว พร้อมป้ายจราจร ให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สัญญาณไฟกระพริบ
พร้อมป้ายจราจร หมู่ 1-8
จานวน 12 จุด

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

และความ
ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

2 โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ

เพือ่ อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

สัญญาณไฟกระพริบ หมู่
1-8 จานวน 4 จุด

100,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก

และความ
ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

สะดวกในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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3.4 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการตีเส้นจราจร
เพือ่ อานวยความสะดวก
ถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ให้กับประชาชน
2 หมู่ 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อความปลอดภัยและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก
ของประชาชน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

ในการเดินทางสัญจรไป-มา

ได้รับความสะดวก

และความ
ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

4 โครงการติดตั้งป้ายถนน เพือ่ อานวยความสะดวก
ป้ายซอยในเขต เทศบาล ให้กับประชาชน
ตาบลเสาธงหิน

ป้ายซอยในเขตเทศบาล
ตาบลเสาธงหิน จานวน
30 ป้าย

600,000
(งบ ทต.)

-

-

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน สัญจรไป-มา
ร้อยละ 80ของ

กองช่าง

การสัญจรไป-มา

5 โครงการติดตั้งกระจกส่อง เพือ่ อานวยความสะดวก
โค้ง
ให้กับประชาชน

กระจกส่องโค้ง หมู่ 1-8
จานวน 6 จุด

100,000
(งบ ทต.)

-

-

ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน
ได้รับความสะดวก

และความ
ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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3.4 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร และบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์ เพือ่ อานวยความสะดวก
แฮงค์
ให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป้ายโอเวอร์แฮงค์
จานวน 6 ป้าย

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ สะดวกในการเดินทาง
ความสะดวกใน สัญจรไป-มา

ร้อยละ 80ของ

การสัญจรไป-มา

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจ่ อดรถ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 1.ประชาชนได้รับความ
1 โครงการจัดการจราจรใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้าน ภายในเขตเทศบาลตาบล
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของประชาชน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน การจราจรและลดอุบัติเหตุ เสาธงหิน
ทางถนน
ได้รับความ 2.บ้านเมืองมีความเป็น
ปลอดภัยด้าน ระเบียบเรียบร้อย
การจราจร

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและลด เพื่อป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ ดาเนินการลดอุบัติเหตุทาง 100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 85 การดาเนินงานในการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง ทางถนนในช่วงเทศกาล ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ในการเกิด และอุบัตภิ ัยทางถนนได้อย่าง
เทศกาลสาคัญ
เช่น วันขึ้นปีใหม่
อุบัตเิ หตุลดลง มีประสิทธิภาพ
วันสงกรานต์
ในช่วงเทศกาล
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
และทรัพย์สิน

ปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์
และค่าติดตั้ง จานวน 5 จุด

-

3,100,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน
เหตุอาชญา ลดอุบัติเหตุ
ของการเกิด

กรรมลดลง
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หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้งใน เพื่อให้เทศบาลตาบลเสาธงหิน จัดการเลือกตั้งในระดับ
100,000
100,000
100,000
ระดับท้องถิ่น การเลือกตั้ง มีผบู้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิก ท้องถิ่น ทต.เสาธงหิน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาท้องถิน่ ในการบริหารงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภา
และสมาชิกวุฒิสภา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ สภาและสมาชิกสภาองค์
เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม การบริหารส่วนจังหวัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1 ครั้ง เทศบาลตาบลเสาธงหินมี
การบริหารจัดการ การเลือก

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

ตั้งภายในเขตอย่างมีประสิทธิ

ภาพการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส
ยุติธรรม

พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน

จานวน 8 หมู่บ้าน
2 โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ชาวไทยทุกคนได้เกิดความรัก ปกป้องสถาบัน
ความสามัคคี มีความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 95 ประชาชนชาวไทยเกิดความ
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม รักความสามัคคี มีความเป็น
โครงการมี อันหนึ่งอันเดียวกันและ
ความรักชาติ ปกป้องสถาบัน
และสถาบัน

สานักปลัด ฯ

128

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูล จัดทาเอกสารเผยแพร่ความ 70,000
70,000
70,000 ร้อยละ 90 1.พนักงานเทศบาล พนักงาน กองวิชาการฯ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข่าวสารของทางราชการ รู้พระราชบัญญัติข้อมูล
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้า จ้าง และประชาชนในเขต
ข้อมูลข่าวสารของทางราช พ.ศ. 2540 แก่พนักงาน ข่าวสารของทางราชการ
ร่วมโครงการ เทศบาลฯ มีความรู้พระราช
การ พ.ศ. 2540
เทศบาล พนักงานจ้าง และ พ.ศ.2540 และข้อมูลข่าว
มีตวามรู้ บัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนในเขตเทศบาล สารของทางราชการที่
ความเข้าใจ ทางราชการ พ.ศ. 2540
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องจัด
เกี่ยวกับ และสามารถนาไปใช้ในการ
ข่าวสารของทางราชการ ให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าว ปฏิบัติงานได้
ทีห่ น่วยงานของรัฐต้องจัด
สารของทาง 2.พนักงานเทศบาล พนักงาน
ให้มีการเผยแพร่ ดังนี้
ราชการ จ้าง และประชาชนในเขต
- โครงสร้างและการจัด
มากขึ้น เทศบาลฯ มีความรู้ความ
องค์กรในการดาเนินงาน
เข้าใจในข้อมูลข่าวสารของ
- สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ
ทางราชการมากขึ้น
และวิธีการดาเนินงาน
- สถานทีต่ ิดต่อเพือ่ ขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะ
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4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

นาในการติดต่อกับหน่วย
งานของรัฐ
- กฎ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนัง
สือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ
ทัง้ นี้เฉพาะทีจ่ ัดใหม่ขึ้นโดย
มีสภาพอย่างกฏเพือ่ ให้มี
ผลเป็นการทัว่ ไปต่อเอกชน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อให้แกนนาชุมชนมีความ ผู้นาชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้าน 300,000
การมีส่วนร่วมของประชาชน รู้ความเข้าใจในการมีส่วน และตัวแทนประชาคม
(งบ ทต.)
ร่วมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

300,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

300,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
(งบ ทต.) ของผู้เข้า ความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ร่วมโครงการ ในการพัฒนาท้องถิ่น
จะมาร่วม
กิจกรรมอื่น

ของ ทต.

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ บุคลากรของเทศบาลตาบล 1,000,000
1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้รับมาใช้
ประสิทธิภาพของบุคลากร ประสบการณ์ ทัศนคติทดี่ ี เสาธงหิน จานวน 200 คน (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม พัฒนาพืน้ ทีข่ องเทศบาล
และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
โครงการมี ตาบลเสาธงหิน และเกิดผล
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ประสิทธิภาพ ดีต่อประชาชนในพืน
้ ที่
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

งานเพิม่ ขึ้น

2 โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อม 1. เพือ่ ความปลอดภัยใน 1. ก่อสร้างรั้วรอบสานักงาน 10,000,000
ป้ายชื่อ ประตูทางเข้า
ทรัพย์สินของส่วนราชการ พร้อมป้ายชือ่ ประตูทางเข้า (งบ ทต.)
ติดตัง้ เสาไฟสูง Hight-Mast 2. เพือ่ ความเป็นระเบียบ ความยาวรวม 430 เมตร
และปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วน เรียบร้อย และความสวยงาม 2. เสาไฟสูง High - Mast
ทีเ่ หลือทัง้ หมดภายในพืน้ ที่ 3. เพือ่ ให้แสงสว่างในพืน้ ติดตั้งบริเวณสานักงาน
ของสานักงานเทศบาล ทีแ่ ละป้องกันเหตุร้าย
จานวน 1 ต้น
ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่ 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

-

-

ร้อยละ 80 ทรัพย์สินของทางราชการ

ทรัพย์สิน และผู้มาติดต่อราชการ ได้
ของทาง รับความปลอดภัย
ราชการ
ได้รับความ

ปลอดภัย

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

การปฏิบตั ิงาน ภายในพื้นที่ พืน้ ทีบ่ ริเวณสานักงาน
บริเวณสานักงานเทศบาล ทต.เสาธงหินแห่งใหม่
ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่

3 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อความสง่างามของสถาน เสาธงหน้าสานักงาน
หน้าสานักงานเทศบาล ที่ราชการและเป็นเกียรติภมู ิ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่ ศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย แห่งใหม่ จานวน 1 เสา

1,000,000
(งบ ทต.)

4 โครงการจ้างเหมาตกแต่ง เพือ่ ตกแต่งภายในอาคาร ตกแต่งภายในอาคารสานักงาน 10,000,000
ภายในอาคารพร้อมครุภณ
ั ฑ์ สานักงานเทศบาลตาบล เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
สานักงานเทศบาลตาบล เสาธงหินแห่งใหม่
แห่งใหม่ จานวน 1 แห่ง
เสาธงหินแห่งใหม่

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ติดตั้งระบบขยายเสียง
โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ระบบวีดีทัศน์สาหรับใช้ใน
ระบบ ห้องประชุมย่อย ห้องประชุม
สานักงานเทศบาลตาบล

จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 1,740,000
พร้อมติดตั้งระบบขยายเสียง (งบ ทต.)

ห้องประชุม ระบบวีดีทัศน์
สาหรับติดตั้งในห้องประชุม

-

-

1 เสา เป็นสัญลักษณ์แสดงทีต่ ั้ง
ของสถานทีร่ าชการ และ
เกิดความรู้สึกรักชาติ

สานักปลัด ฯ

14,500,000
(งบ ทต.)

-

ร้อยละ 95 1.เพิม่ ประสิทธิภาพในการ

สานักปลัด ฯ

ของพนักงาน บริหารจัดการ
และผู้มาติดต่อ

2.มีสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่างๆ

ได้รับความ ของหน่วยงานเทศบาลประชาชน
สะดวกสบาย ที่มาติดต่อราชการความสะดวก

-

-

ร้อยละ 95 1. เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ
ประชุมมีความ 2. มีอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
พึงพอใจต่อ ห้องประชุมเทศบาล
ของผู้ใช้ห้อง

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
เสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ระบบโสต

สภาเทศบาลและห้องประชุม
ย่อยเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ทัศนูปกรณ์

แห่งใหม่
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 4 รายการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัดลม ขนาด 18 นิ้ว
จานวน 8 ตัว
2. โต๊ะอเนกประสงค์ขา
เหล็กพับได้ ขนาดยาว 180 x
กว้าง 45 x สูง 75 ซม.
จานวน 50 ตัว
3. ตูส้ าขาโทรศัพท์ จานวน 1 ตู้

ขนาด 12 คู่สายภายนอก/
240 คู่สายภายใน พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และค่า
ติดตั้ง
4. เครื่องปัม๊ น้าอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง

24,000
(งบ ทต.)
100,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
8 ตัว ปฏิบัติงาน

-

-

50 ตัว

580,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตู้

10,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ อานวยความสะดวก จานวน 3 รายการ
และเพิม่ ประสิทธิภาพใน 1. รถยนต์ตรวจการณ์
1,200,000
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 7 ทีน่ ั่ง เครื่อง (งบ ทต.)
ยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อยกว่า
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

1 คัน การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
เพิม่ มากขึ้น

523,000
(งบ ทต.)

-

-

1 คัน

35,000
(งบ ทต.)

-

-

1 หลัง

บอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

จานวน 1 คัน
- งานเทศกิจ
3.หลังคารถบรรทุก ขนาด
1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม
โครงหลังคาเหล็กแป๊ปประปา

อาบสังกะสีคลุมด้วยอลูมิ
เนียมตะแกรงข้างประตูเปิด
ท้ายเปิดออก 2 ข้างแบบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เป็นตะแกรงสามารถล็อคได้
เปิดช่องหน้า ปูหัวเก๋ง มีผ้า
ใบคลุม 3 ด้าน พร้อมมีที่นั่ง
2 แถว จานวน 1 หลัง
- งานเทศกิจ

เพือ่ ใช้บันทึกภาพโครงการ จานวน 2 รายการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ตาบลเสาธงหิน
ดิจิตอล มีความละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้านพิกเซล
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ตัว
- งานเทศกิจ
2. กล้องถ่ายภาพถวีดีโอ
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้านพิกเซล
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ตัว
- งานเทศกิจ

10,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตัว ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความ
สะดวกและเกิดประสิทธิภาพ

ในการทางานเพิม่ มากขึ้น

20,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตัว

สานักปลัด ฯ

135

4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บริการประชาชนที่มา จานวน 2 รายการ
ใช้บริการาภายในสานักงาน 1. ตู้น้าเย็นพร้อมถังน้า
เทศบาลตาบลเสาธงหินแห่งใหม่ ตู้น้าเย็น 1 หัวก๊อก แบบ
ตั้งพืน้ มีขาในตัว วัสดุโครง
สร้างภายในทาจากแสตนเลส
ปลอดสารตะกั่วตัวเครื่อง
ภายนอกทาด้วยวัสดุไม่
เป็นสนิม จานวน 1 ตู้
2. เครื่องกรองน้า แร่พลัง
แม่เหล็ก มีระบบกรองน้า
ดื่มไม่น้อยกว่า 4 ขั้นตอน
จานวน 2 เครื่อง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 3 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000
(งบ ทต.)

-

100,000
(งบ ทต.)

-

32,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ตู้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ในการมาใช้บริการที่เทศบาล

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

ตาบลเสาธงหิน

-

-

-

2 ตัว

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 เครื่อง ปฏิบัติงาน

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

12,200
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

7,600
(งบ ทต.)

-

-

2 ชุด

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 ชุด ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 2 ชุด
11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงาน
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
cctv พร้อมอุปกรณ์และ
ค่าติดตั้ง ภายในสานักงาน
เทศบาลตาบลเสาธงหินแห่งใหม่

530,000
(งบ ทต.)

-

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. เครื่องรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่

ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
- งานเทศกิจ
3. ไฟฉุกเฉินชนิดหลอด
LED แบบบาง กรอบใส
สีแดงยาว 120 ซม. พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งจานวน 1 ชุด
12 โครงการจ้างทีป่ รึกษา
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ เพือ่ จัดทารายงานผลการ
เพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล และการบริการประชาชน ปฏิบัติงานและการบริการ
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน ประชาชน 1ครั้ง/ปี

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28,000
(งบ ทต.)

21,000
(งบ ทต.)

-

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1 เครื่อง

1 เครื่อง

50,000 ร้อยละ 60 สามารถนาข้อมูลมาพัฒนา
(งบ ทต.) ของผลทีไ่ ด้ การบริหารจัดการและการ
จากการวิจัย บริการประชาชน

สานักปลัด ฯ

นามาพัฒนา

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเสียงพร้อมวางระบบ
กระจายเสียงภายในและ
ภายนอกอาคารสานักงาน

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงภายใน 1,060,000
การปฎิบัติงาน และการให้ อาคารสานักงานเทศบาล
(งบ ทต.)
บริการประชาชนทีม่ าติด ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่
ต่อราชการ

-

-

1 ระบบ 1. เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน
2. อานวยความสะดวก
ให้กับประชนทีม่ าติดต่อ

สานักปลัด ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ราชการ

เทศบาลตาบลเสาธงหินแห่ง
ใหม่ หมู่ 5

14 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ

2,500,000
(งบ ทต.)

2,500,000
(งบ ทต.)

2,500,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 100

เพื่อใช้ในการประชุมภายใน ก่อสร้างอาคารอเนกปรสงค์
หน่วยงานและจัดกิจกรรม จานวน 1 แห่ง
ต่าง ๆ ของเทศบาล

16 โครงการอบรมและเผยแพร่ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับภาษีโรงเรือน จัดทาคู่มือและสื่อสิ่งพิมพ์
ให้ความรู้ผู้ประกอบการ และทีด่ ิน ภาษีบารุงท้องที่
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
และภาษีป้าย

-

20,000,000
(งบ ทต.)

-

ครุภัณฑ์สานักงานและ

สานักปลัด ฯ

ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของแต่ละส่วนราชการ
ใช้งานได้ตามปกติ

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลเสาธงหิน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 แห่ง 1.เพืม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

สานักปลัด ฯ

2.มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานเทศบาล

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการได้รับความรู้
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับภาษี ฯ และสามารถ
โครงการมี จัดเก็บภาษีได้เพิม่ ขึ้น

กองคลัง

ความรูม้ ากขึ้น

17 โครงการบริการน้าดื่ม
สมุนไพรสาหรับผู้มา

เป็นการให้บริการผู้ชาระค่า ผู้ทมี่ าติดต่อชาระค่าภาษี
ภาษี เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ จานวน 1 ครั้ง/ปี

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000 ร้อยละ 90 เพือ่ เกิดความพึงพอใจในการ
(งบ ทต.) ของผู้มาติดต่อ มาชาระค่าภาษี

กองคลัง
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
ชาระภาษี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ในการมาติดต่อชาระค่าภาษี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

มีความพอใจใน

การให้บริการ

18 โครงการติดตามและแนะนา เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ ผู้ประกอบกิจการในเขต
กับผู้ทมี่ าขอจดทะเบียน ตรวจสอบผู้ทมี่ าขอจด
พืน้ ที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน
พาณิชย์ในพืน้ ที่
ทะเบียนพาณิชย์และแนะ
นาหน้าทีข่ องผู้จะทะเบียน
พาณิชย์เพือ่ เป็นไปตาม
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 เป็นฐานข้อมูล
การจัดเก็บภาษี

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

19 โครงการปรับปรุงแผนที่ เพือ่ ปรับปรุงแผนทีภ่ าษีให้ ปรับปรุงแผนทีภ่ าษีให้เป็น
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สามารถนาไปใช้เป็นฐาน ปัจจุบัน และสามารถนา
ข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ มาใช้ประโยชน์ได้
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน จานวน 1 ครั้ง/ปี

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

20 โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

40,000
(งบ ทต.)

เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน อุดหนุนงบประมาณให้กับ
งานศูนย์รวมข้อมูลข่าว อาเภอบางใหญ่ในการดาเนิน

ร้อยละ 80 ประชาชนเข้าใจในการ

กองคลัง

ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
การมีความรู้ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
ความเข้าใจ และเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน
ของผู้ประกอบ

เพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ในการจัดเก็บ และสมบูรณ์ขึ้น

มีขอ้ มูลพืน้ ฐาน

กองคลัง

ภาษีเพิ่มขึน้

ร้อยละ 80

40,000
(งบ ทต.)

40,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 90 เกิดประสิทธิภาพในการ
ของศูนย์รวม ปฏิบัติงานด้านข่าวสาร

กองคลัง
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
อาเภอบางใหญ่

วัตถุประสงค์
การจัดซื้อจัดจ้างอาเภอ
บางใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

การศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ

ข้อมูลข่าวสาร

จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่มีประสิทธิภาพ

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 2 รายการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตู้เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
464 x ลึก 616 x สูง 1320
เซนติเมตร จานวน 2 ตู้
2. ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย
ชนิด 5 ตู้ (มือหมุน) ขนาด
รวมกว้าง 2540 x ลึก 1220 x

สูง 2180 มม. แผ่นชั้นปรับ
ระดับ 4 แผ่นชั้น แบ่งเป็น
5 ช่อง สามารถวางแฟ้มได้
5 ชั้น (ใส่ได้ประมาณ 375
แฟ้ม)

15,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 ตู้ ปฏิบัติงาน

100,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตู้

กองคลัง
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จานวน 4 รายการ
ปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ
พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 1 เครื่อง
- งานธุรการ 1 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1 kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 1 เครื่อง
- งานธุรการ 1 เครื่อง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว
เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

16,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

6,100
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

3,800
(งบ ทต.)

-

-

1 ชุด

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองคลัง
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานธุรการ 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา (18หน้า/
นาที) คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

3,700
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

23 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 100

ครุภัณฑ์สานักงานและ
ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินให้สามารถใช้
ใช้งานได้ตามปกติ งานได้ตามปกติ

กองคลัง

24 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 100

ครุภัณฑ์สานักงานและ
ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินให้สามารถใช้
ใช้งานได้ตามปกติ งานได้ตามปกติ

กองช่าง

25 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต 1,200,000
ปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
(งบ ทต.)
สร้าง
ทีเ่ ป็นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 - 8

1,200,000
(งบ ทต.)

1,200,000
(งบ ทต.)

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างในเขต
อาคารสิ่งก่อ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
สร้างใช้งาน ได้รับการบารุงรักษาและ

กองช่าง

ICT กาหนด จานวน 1 เครื่อง

- งานธุรการ 1 เครื่อง

ร้อยละ 100
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(ต่อ)

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได้ตามปกติ

เพือ่ ใช้ในการควบคุมการ จานวน 1 รายการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 1. เครื่องตอกบัตรระบบ
ในการกาจัดขยะมูลฝอย ดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
- แสดงเวลาด้วยระบบ
ดิจิตอล

20,000
(งบ ทต.)

-

-

14,000
(งบ ทต.)

-

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ปรับปรุงให้มีสภาพทีพ่ ร้อม
ใช้งาน

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

- ระบบผ้าหมึก 2 สี ดา-แดง

- แบตเตอรี่สารองป้องกัน
ข้อมูลหน่วยความจา
สูญหายกรณีไฟฟ้าดับ
ตั้งช่องตอกบัตรเข้า-ออกล่วงเวลา โดยอัตโนมัติ
27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เพือ่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จานวน 1 รายการ
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จานวน 2 ตัว
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 5 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาดไม่

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2 ตัว

48,000
(งบ ทต.)

-

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
3 เครื่อง ปฏิบัติงาน

18,300
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กองสาธารณสุขฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,400
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

3 ชุด

เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 3 ชุด
4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา (18หน้า/
นาที) คุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง

11,100
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

ICT กาหนด จานวน 3 เครื่อง

29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ อานวยความสะดวก
และเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่

จานวน 2 รายการ
1. รถจักรยานยนต์
44,000
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ (งบ ทต.)
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล)
787,000
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ (งบ ทต.)
บอกสูบไม่ตากว่
่ า 2,400 ซีซี

การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข ฯ

-

-

1 คัน เพิม่ มากขึ้น

-

-

1 คัน
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องพิมพ์ดดี แบบไฟฟ้า
ชนิดไม่มีหน่วยความจา
จานวน 1 เครื่อง

32 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตาม ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ปกติ
33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิล้ แค็บ จานวน 1 คัน

30 โครงการบารุงรักษาและ เพือ่ ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ที่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน 2,200,000
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และครุภณั ฑ์ของส่วนราชการ (งบ ทต.)

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ จานวน 2 รายการ
ในการปฏิบัติงาน
1. เครื่องโทรสารแบบใช้
- เพือ่ โชว์ผลงาน/กิจกรรม กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร

2,200,000
(งบ ทต.)

2,200,000
(งบ ทต.)

22,000
(งบ ทต.)

-

-

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

600,000
(งบ ทต.)

30,000
(งบ ทต.)

-

-

ครุภัณฑ์สานักงานและ กองสาธารณสุข ฯ
ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของส่วนราชการ
ใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ร้อยละ 100

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

ร้อยละ 100

ครุภัณฑ์สานักงานและ
ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สินสามารถใช้งาน
ใช้งานได้ตามปกติ ได้ตามปกติ

กองการศึกษา

เพือ่ เกิดประสิทธิภาพใน
1 เครื่อง การทางาน

กองสวัสดิการฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ของกลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ได้ครั้งละ 30 แผ่น
กลุมอาชีพ ฯลฯ
จานวน 1 เครื่อง
2. ตู้โชว์ผลงาน ขนาดไม่
น้อยกว่า 100x60x220 ซม.

34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 1 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 110 ซีซี
จานวน 1 คัน

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ จานวน 2 รายการ
ในการปฏิบัติงาน
1. จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง
ขนาดเส้นทะแยงมุม ไม่ต่า
กว่า 180 ซม. จานวน 1 จอ
2. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000
(งบ ทต.)

38,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

1 ตู้

-

ทาให้การปฏิบัติงานมีความ
1 คัน สะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
เวลาและมีประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับความพึง

5,000
(งบ ทต.)
65,000
(งบ ทต.)

-

-

1 จอ พอใจในการใช้บริการ

1 เครื่อง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ จานวน 1 รายการ
ในการปฏิบัติงาน
1. เครื่องขยายเสียงแบบ
กระเป๋าหิว้
ขนาดเล็กพร้อมไมโครโฟน 40

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,000

-

-

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

กองสวัสดิการฯ

1 เครื่อง การทางาน

(งบ ทต.)

วัตต์แบบกระเป๋าหิว้ พร้อม
สายคล้องสะพายและมี
แบตเตอรี่ในตัว
จานวน 1 เครื่อง
37 โครงการบารุงรักษาและ เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุง บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ

150,000
(งบ ทต.)

ร้อยละ 100 ครุภณ
ั ฑ์สานักงานและทรัพย์สิน

กองสวัสดิการฯ

ของครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ใช้งานได้ตามปกติ

38 โครงการประชาสัมพันธ์การ เพือ่ จัดทาเอกสารวารสาร เพื่อจัดทาเอกสารในการเผย
ดาเนินงานของเทศบาล ในการเผยแพร่ข่าวสารของ แพร่จานวน 2 ครั้ง/ปี
ตาบลเสาธงหิน
เทศบาล

500,000
(งบ ทต.)

500,000
(งบ ทต.)

500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
(งบ ทต.) ประชาชน ข่าวสารของทางเทศบาล
ได้รับข้อมูล อย่างทัว่ ถึง
ข่าวสารของ

หน่วยงาน

มากขึ้น

กองวิชาการฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

39 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

40 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ จานวน 2 รายการ
ในการปฏิบัติงาน
1. เครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษและเข้าเล่มมือโยก
จานวน 1 เครื่อง
2. ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ขนาด
15 ช่อง
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จานวน 1 รายการ
ข้อมูลของเทศบาลตาบล 1. ชุดกระจายเสียงทางไกล
เสาธงหินให้กับประชาชน อัตโนมัติแบบไร้สายระบบ
รับทราบ
ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด
2. เครื่องบันทึกเสียงแบบ
ดิจิตอล LCD พร้อมอุปกรณ์
สามารถถ่ายโอนข้อมูลเสียง
ไปยังคอมพิวเตอร์ได้
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองวิชาการฯ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
1 เครื่อง การจัดเก็บเอกสารของทาง
ราชการ

14,000
(งบ ทต.)

-

-

20,000
(งบ ทต.)

-

-

1 ตู้

ประชาชนสามารถรับทราบ กองวิชาการฯ
5 ชุด ข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาลได้อย่างรวดเร็ว

593,750
(งบ ทต.)

-

-

5,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ

41 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 2 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง
ขนาดเส้นทะแยงมุม

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 จอ ปฏิบัติงาน

5,000
(งบ ทต.)

-

-

39,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

-

1,900,000
(งบ ทต.)

-

1 เครื่อง

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองวิชาการฯ

ขนาด 180 ซม. จานวน 1 จอ

2. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500
ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
3. ป้ายประชาสัมพันธ์
LED Full color Indoor
P4MM ขนาดไม่น้อยกว่า
320 x 192 ซม. พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดและค่าติดตั้ง

จานวน 1 เครื่อง
42 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 3 รายการ
การปฏิบัติงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

30,000
(งบ ทต.)

-

กองวิชาการฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 1 เครื่อง
- งานประชาสัมพันธ์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ

งานสานักงาน จอขนาดไม่

32,000
(งบ ทต.)

-

-

2 เครื่อง

11,400
(งบ ทต.)

-

-

3 ชุด

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 2 เครื่อง
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว
เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานที่กระทรวง ICT

กาหนด จานวน 3 ชุด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- งานประชาสัมพันธ์
4. เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 3 เครื่อง
5. สแกนเนอร์สาหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

18,300
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

20,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

43 โครงการบารุงรักษาและ เพือ่ บารุงรักษาและปรับ บารุงรักษาและปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรุงครุภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
ตามปกติ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

44 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ป้ายแสดงผล Outdoor Full

-

10,000,000

-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ICT กาหนด จานวน 1 เครื่อง

- งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการฯ
ครุภัณฑ์สานักงานและ
ของครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ใช้งานได้ตามปกติ ได้ตามปกติ
ร้อยละ 100

1 ป้าย ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

กองวิชาการฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่

โครงการ
กลางแจ้ง จอภาพ LED
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
ของทางเทศบาลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
Color LED Display
พืน้ ทีจ่ อภาพขนาดกว้าง
4132 x สูง 5120 มิลลิเมตร
มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ติดตั้ง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ข่าวสารของทางเทศบาล
อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ 1.เพื่อให้จดั เก็บค่าธรรมเนียม 1.ดาเนินการเช่า sever
15,000
15,000
15,000
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.การสาธารณสุข สาหรับจัดเก็บฐานข้อมูลใบ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
ตามพระราชบัญญัติการ พ.ศ.2535 มีประสิทธิภาพ อนุญาตหรือหนังสือรับรอง
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มากขึ้น เพื่อความเรียบร้อย การแจ้งตาม พรบ.การ
2.เพือ่ เป็นการอานวยความ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
สะดวกแก่ประชาชนในการ 2.บารุง ดูแลรักษาและ
ขอยื่นเพือ่ รับใบอนุญาต สารองข้อมูลในฐานข้อมูล
หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ใบอนุญาตดังกล่าว
การขอต่ออายุใบอนุญาต
และการชาระค่าธรรมเนียม
รายปี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1.มีระบบการจัดเก็บค่า กองสาธารณสุข ฯ
การเก็บค่า- ธรรมเนียมตาม พรบ.การ
ธรรมเนียม สาธารณสุข พ.ศ.2535
เพิ่มขึ้น 2.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 60 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อขอ
ชาระค่าธรรมเนียมหรือขอ
ข้อมูลการอนุญาต
ประสิทธิภาพ
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4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
ระบบงานทะเบียนราษฎร์
สานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้บริการประชาชน ติดตั้งระบบงานทะเบียน
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏร์ ราษฎร์ จานวน 1 ระบบ
ของเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
เสาธงหิน

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง เพือ่ ใช้กับคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายในอาคาร ภายในสานักงาน
สานักงานเทศบาลตาบล
เสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ 5

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,600,000
(งบ ทต.)

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000,000
พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย (งบ ทต.)
คอมพิวเตอร์สานักงาน
ภายในสานักงานเทศบาล
ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่

4 โครงการพัฒนาเว็บไซด์ เพือ่ เป็นการพัฒนาเว็บไซด์ เว็บไซด์เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ของเทศบาลตาบลเสาธงหิน ของเทศบาลให้เป็นช่องทาง จานวน 1 เว็บไซด์
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง

20,000
(งบ ทต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1 ระบบ เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการ
บริการประชาชน

สานักปลัด ฯ

ร้อยละ 95 1. เกิดประสิทธิภาพในการ

กองวิชาการฯ

ปฎิบัติงาน
และจัดเก็บ 2. อานวยความสะดวก
เอกสารมี ให้กับประชนทีม่ าติดต่อ
ประสิทธิภาพ ราชการ

ของการจัดทา

20,000
(งบ ทต.)

20,000 ช่องทางใน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว กองวิชาการฯ
(งบ ทต.) การติดต่อ สารของทางเทศบาล
กับประชาชน อย่างทัว่ ถึง
จานวน 1
เว็บไซด์
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4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการ ไอซีที เสาธงหิน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้กระดาษ
ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ ไอที ในการสร้าง จัดทา บริการ และนาเทคโนโลยีมาใช้
เผยแพร่และจัดเก็บหนังสือ เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
คู่มือเอกสารประกอบการ
อบรม ใบสมัครการอบรม
แบบประเมิน ให้เป็นใน
รูปแบบทีเ่ ป็นข้อมูล อิเล็ก
ทรอนิค

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ปริมาณ ลดการใช้กระดาษ ช่วย
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) การใช้กระ ประหยัดทรัพยากร ของ
ดาษลดลง หน่วยงาน และนา
ร้อยละ 20 เทคโนโลยีมาใช้ให้คุ้มค่า

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 100,000
1 โครงการรณรงค์รักษาความ เพือ่ รณรงค์รักษาความ
100,000
100,000
พืน้ ที่ พื้นที่เทศบาลตาบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขฯ
สะอาดในวันสาคัญ
สะอาดในพืน้ ทีเ่ ทศบาล และรณรงค์รักษาความ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) มีความ มีความสะอาด สวยงาม
ตาบลเสาธงหิน ให้มีความ สะอาดในพื้นที่ตาบลเสาธงหิน
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
เพิม่ ขึ้น
เรียบร้อย เนื่องในวันสาคัญ -การสร้างจิตสานึกและ
ร้อยละ 70
ต่างๆ
การมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
2 โครงการตลาดน่าซื้อ
สุขาน่าใช้ ปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค

เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์รักษาตลาดและ
สุขาในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลเสาธงหิน

1.เพือ่ รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ในการ
รักษาความสะอาดตลาด
และสุขาในพืน้ ที่
2.จัดกิจกรรมรักษา

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

ตลาดและ -ตลาดและสุขาในพืน้ ที่

สุขาใน ได้รับการดูแลรักษาความ
พืน้ ทีม่ ี สะอาด ทาให้ประชาชน
ความสะอาด ในพืน
้ ทีม่ ีสุขภาพทีด่ ี
มากขึ้น และมีสถานทีใ่ นการ

กองสาธารณสุขฯ
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4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ความสะอาดของตลาด
ร้อยละ 80 ซื้อสินค้าอุปโภคและ
และสุขาในพืน้ ที่
บริโภคทีถ่ ูกสุขลักษณะ
3.จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับ
ใช้ในการดาเนินกิจกรรม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดฝึกอบรมและฝึก เพือ่ พัฒนาศักยภาพของ จัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน 400,000
400,000
400,000 ผูเ้ ข้ารับการ อปพร.เทศบาลตาบล
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน อาสาสมัครป้องกันฝ่าย ให้กับ อปพร.
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) อบรมมีความรู้ เสาธงหินได้รับความรู้
ภัยฝ่ายพลเรือน
พลเรือน
จานวน 1 ครั้ง /ปี
ความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติงานช่วย
ร้อยละ 80 เหลือศูนย์ อปพร.
2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
สาธารณภัย

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

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

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

สาธารณภัย

ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

3 โครงการลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด

4 โครงการสาธิตการใช้ถัง
เคมีดับเพลิงแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้เวลาว่างให้เกิด

จัดแข่งกีฬาให้แก่เยาวชน
ประโยชน์ลดปัญหายาเสพติด ทีพ่ ักอาศัยหรือศึกษาใน
ให้แก่เยาวชนและประชาชน ตาบลเสาธงหินและประชาชน

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ประชาชนและ ประชาชนและเยาวชนได้ใช้
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) เยาวชนได้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลด
ตระหนักถึง ปัญหาด้านยาเสพติด

ทีพ่ ักอาศัยหรือประกอบอาชีพ

โทษภัยของ

ในตาบลเสาธงหิน

ยาเสพติด

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้เบือ้ งต้น
ด้านอัคคีภัยและการใช้ถัง ด้านอัคคีภัยและสาธิตการใช้
เคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชน
ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
เสาธงหิน

200,000
(งบ ทต.)

5 โครงการเสาธงหินร่วมใจ เพื่ออบรมและ/หรือรณรงค์ ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
ห่างไกลยาเสพติดอย่าง ให้เด็กและประชาชนรู้ถึง เสาธงหิน จานวน 100 คน
ยั่งยืน
โทษภัยของยาเสพติด
1 ครั้ง / 1 ปี
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ

200,000
(งบ ทต.)

รณรงค์ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติดของชุมชน

200,000
(งบ ทต.)

200,000 ประชาชนได้ ประชาชนนาความรู้ทไี่ ด้รับ
(งบ ทต.) รับความรู้ ไปใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ด้านอัคคีภยั

ร้อยละ 70

200,000
(งบ ทต.)

200,000 ร้อยละ 85 ปัญหายาเสพติดในเขต
(งบ ทต.) ของผู้เข้ารับ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
การอบรมรู้ ลดลง , เด็กเยาวชนและ
ถึงโทษภัยของ ประชาชนได้รับความรู้
ยาเสพติด

สานักปลัด ฯ

161

4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมดับเพลิงขั้น 1.ให้ความรู้เกีย่ วกับอัคคีภัย การฝึกอบรมและการ
ต้นและการบริหารจัดการ แก่ประชาชน
บริหารจัดการสาธารณภัย
สาธารณภัย
2.ลดความสูญเสียแก่ชีวิต 1ครั้ง/ปี
และทรัพย์สินขององค์กร
7 โครงการอบรมและ/หรือ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมี สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล
รณรงค์จัดทาสื่อให้ความรู้ ความรักสามัคคีและความ และประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขต
เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เทศบาลตาบลเสาธงหิน

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ผูเ้ ข้ารับการ

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

สานักปลัด ฯ

อบรมมีความรู้

การระงับอัคคีภัยและลดการ

ร้อยละ 80

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ประชาชนผู้ ประชาชนมีความรู้ความ
(งบ ทต.) เข้ารับการ เข้าใจในระบอบประชาธิป
มีความรู้ ไตยและมีจิตสานึกรักชาติ
เกีย่ วกับความ รักแผ่นดิน

สานึกรักชาติ รักแผ่นดิน

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงานเพือ่ ใช้ในงาน
ป้องกันฯ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ความเข้าใจ สูญเสียทีเ่ กิดขึ้นได้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิต

8 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้า เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักปลัดฯ

มัน่ คงร้อยละ 70

จัดทาอาคารสาหรับติดตั้ง
เครื่องสูบน้า จานวน 1 แห่ง

เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 2 รายการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตู้เก็บชุดดับเพลิง ขนาด
กว้าง120x ลึก50X สูง160

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

-

-

-

-

1 แห่ง เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด ฯ

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 ตู้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เซนติเมตร ตู้เหล็กสี่แดง
พร้อมกุญแจล็อค บานประตู
แบบ 2 ด้าน กระจกธรรมดา
และกระจกเซฟตี้ ขาตัง้ สูง 10

เซนติเมตร จานวน 2 ตู้
2.พัดลม ติดตั้งผนังขนาด
ใบพัด 18 นิ้ว จานวน 6 ตัว
3. ป้ายชื่ออาคารป้องกันฯ
ตัวอักษร คาว่า
"อาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 2"
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงานได้ จานวน 1 รายการ
งานบ้านงานครัวพือ่ ใช้ใน อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เตียงนอน 2 ชั้น
งานป้องกันฯ
จานวน 3 เตียง

6,600
(งบ ทต.)
20,000
(งบ ทต.)

-

-

6 ตัว

-

-

1 ป้าย

57,000
(งบ ทต.)

-

-

3 เตียง เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ความคล่องตัว และ จานวน 2 รายการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการ 1.เครื่องสูบน้า แบบท่อสูบน้า
ปฏิบัติงาน
พญานาค ขนาด 8 นิ้ว เครื่อง
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 11 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง
2. เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง

3. เครื่องสูบน้าเบนซิล 4
จังหวะขนาดไม่น้อยกว่า 13
แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 1 เครื่อง
12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 3 รายการ
การปฏิบัติงาน
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว คุณลักษณะ

พืน้ ฐานตามมาตรฐานที่
กระทรวง ICT กาหนด
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

85,000
(งบ ทต.)

-

-

ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความ
1 เครื่อง สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา
และมีประสิทธิภาพ

36,000
(งบ ทต.)
60,000
(งบ ทต.)

-

-

3 เครื่อง

-

-

1 เครื่อง

-

เกิดประสิทธิภาพในการ
2 เครื่อง ปฏิบัติงาน

32,000
(งบ ทต.)

-

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องสารองไฟฟ้า
มีกาลังไฟฟ้าขนาด 1kVA
คุณลักษณะพืน้ ฐานตาม
มาตรฐานทีก่ ระทรวง ICT
กาหนด จานวน 2 เครื่อง
3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิ
การ สาหรับเครื่องคอมพิว

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,200
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
2 เครื่อง

7,600
(งบ ทต.)

-

-

2 ชุด

200,000
(งบ ทต.)

-

-

2 ชุด

เตอร์และเครือ่ งคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุคคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ตามมาตรฐานทีก่ ระทรวง
ICT กาหนด
จานวน 2 ชุด
4. ชุดโปรแกรมประมวลผล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 ชุด
- อาคารป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน จานวน 2 รายการ
ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ ใช้ในงาน การปฏิบัติงาน
1. เครื่องรับส่งวิทยุ
ป้องกันฯ
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
จานวน 8 เครื่อง
2. เสาพร้อมเครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
30 เมตร จานวน 1 เสา
3. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง

เพือ่ ใช้ในงานป้องกันและ จานวน 2 รายการ
ระงับอัคคีภัย
1. เครื่องช่วยหายใจชนิด
อัดอากาศแบบสะพายหลัง
พร้อมหน้ากาก ขนาดแรงดัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
8 เครื่อง ปฏิบัติงาน

96,000
(งบ ทต.)

-

-

200,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เสา

24,000
(งบ ทต.)

-

-

1 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

1 ชุด ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ มี
ระยะเวลาการใช้งานไม่น้อย
กว่า 45 นาที จานวน 1 ชุด
2. ชุดดับเพลิง มาตรฐาน
NFPA ประกอบด้วยผ้า 3 ชัน้

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1 ชุด

ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX 1
ชุดประกอบด้วยเสื้อ กางเกง
ถุงมือ ถุงเท้า จานวน 1 ชุด
15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เพือ่ ความคล่องตัว และ จานวน 4 รายการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการ 1. รถบรรทุก (ดีเซล)
ปฏิบัติงาน
แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน
2. รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้า

พร้อมบันได ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่ากว่า 44 เมตร

-

896,000
(งบ ทต.)

-

ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความ
1 คัน สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา
และมีประสิทธิภาพ

-

92,000,000
(งบ ทต.)

-

1 คัน

สานักปลัด ฯ
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4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ
(ต่อ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จานวน 1 คัน
3. รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง

-

10,000,000
(งบ ทต.)

-

1 คัน

-

4,500,000
(งบ ทต.)

-

1 คัน

-

-

4,500,000
(งบ ทต.)

พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
จานวน 1 คัน
4. รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง

แบบอเนกประสงค์ความจุ
ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
16 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ ก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายในพื้นที่
และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา
ภายในพืน้ ทีส่ านักงานเทศบาล สาธารณภัยให้กบั ประชาชน สานักงานเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ตาบลเสาธงหินแห่งใหม่ หมูท่ ี่ 5 ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน แห่งใหม่ หมู่ที่ 5
และในเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

ประชาชนมีความปลอดภัย
และบรรเทา ในชีวิตและทรัพย์สิน
อาคารป้องกัน

สาธารณภัย
จานวน 1 แห่ง

สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.8 แนวทางการพัฒนา การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 1.เพือ่ ลดอัตราเสี่ยงต่อการ รณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันโรค 150,000
150,000
150,000 สัตว์เลี้ยงลูก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ กองสาธารณสุข ฯ
โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่ พิษสุนัขบ้า และยาคุมกาเนิด (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ด้วยนมได้รบั เทศบาลตาบลเสาธงหินได้รับ
สุนัขจรจัด
2.เพือ่ ให้บริการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในพืน้ ที่
วัคซีนและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ เทศบาลตาบลเสาธงหิน
คุมกาเนิด สุนัขบ้าและยาคุมกาเนิด
คุมกาเนิดสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม จานวน 1 ครั้ง/ปี
ร้อยละ80 สามารถควบคุมการระบาด
3เพือ่ ควบคุมการระบาด
ของโรคพิษสุนขั บ้า ลดภาระ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ค่าใช้จ่ายของประชาชน
เลี้ยงลูกด้วยนม
ในการนาสัตว์ไปรับวัคซีน
3.เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน
ลดปัญหาข้อร้องเรียนที่
ทีเ่ กี่ยวกับสุนัขและแมว
เกี่ยวกับสุนัขและแมว
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.9 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมยาเสพติด เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้หลีก 300,000
300,000
300,000 ร้อยละ 80 ลดปัญหายาเสพติดใน
สาหรับเด็กและเยาวชน ในเด็ก และเยาวชน
เลี่ยงและมีจิตสานึกต้าน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าอบรม สถานศึกษา และในพืน้ ที่
ยาเสพติดในโรงเรียน
สามารถรู้วธิ ี เทศบาลตาบลเสาธงหิน
จานวน 2 แห่ง
ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและการประกอบอาชีพ
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสินค้า OTOP
10,000
10,000
10,000
มีช่อง 1.สร้างความเข้มแข็งให้
การจาหน่ายสินค้า OTOP กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ทางการ กับชุมชน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตน ในเขตพืน้ ที่
จาหน่าย 2.เสริมสร้างโอกาสและ
เองได้
สินค้า ช่องทางตลาดให้กลุ่มผู้
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
OTOP ผลิต ผู้ประกอบการพบ
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
จานวน ปะผู้ซื้อ
สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต
1 แห่ง
ของประชาชนดีขึ้น
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หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

171

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเพิม่ ศักยภาพการ เพือ่ เตรียมความพร้อมของ จัดอบรมให้ความรู้แก่
20,000
20,000
20,000
แข่งขันให้กับผู้ประกอบ ผู้ประกอบการค้าปลีกใน ผู้ประกอบการค้าปลีกฯ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
การค้าปลีก
เขตพืน้ ทีต่ าบลเสาธงหิน จานวน 30 ราย
ให้อยู่ร่วมกับสภาพสังคม
ธุรกิจยุคใหม่
2 โครงการถนนคนเดิน

เพือ่ สร้างกลยุทธ์ในการทา
ธุรกิจรองรับ AEC โดยเน้น
รูปแบบการสร้างเครือข่าย
ของผู้ประกอบการ

จัดตลาดนัดถนนคนเดิน
ทุกต้นเดือนโดยมีผปู้ ระกอบ
การในเขตพืน้ ทีแ่ ละเครือ
ข่ายจานวนไม่น้อยกว่า
30 ราย

-

20,000
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก กองสวัสดิการฯ
อบรมมีความ มีความพร้อมในการทา
รู้เพิม่ ขึ้น ธุรกิจให้สามารถคงอยูต่ อ่ ไป
ผูเ้ ข้ารับการ

ร้อยละ 60

20,000 ผู้ประกอบ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก กองสวัสดิการฯ
(งบ ทต.) การมีสถาน และเครือข่ายมีสถานที่
ที่จาหน่าย จาหน่ายสินค้าและ
สินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย
จานวน 1 แห่ง
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5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์การลงทุน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการ OTOP เสาธงหิน เพือ่ ประสานงานกับห้าง จัดมหกรรมสินค้าปีละ
สู่ AEC
สรรพสินค้าในพื้นที่ออกร้าน 6 ครั้ง
นิทรรศการของกลุ่มอาชีพ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี
และกลุ่ม OTOP ในห้าง
สรรพสินค้าในพื้นที่ออกร้าน

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

สินค้า OTOP - เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่
เข้าสู่ตลาด - ทาให้เพิม่ ช่องทางในการ
AEC ร้อยละ จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
60
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 1.เพือ่ ให้เกษตรมีความรู้ กลุ่มเกษตรกร 30 คน
10,000
10,000
10,000
ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสาร ความเข้าใจในการผลิต
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
เคมี
และการใช้สารอินทรีย์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1. ผลผลิตมีความปลอดภัย กองสวัสดิการฯ
ที่ได้รับการ ต่อผู้บริโภค รสชาติดี
อบรมมีความรู้ มีคุณภาพ
ความเข้าใจ 2. เกษตร และผู้บริโภค
ร้อยละ 60 มีสุขอนามัยดีขึ้น
3. ฟืน้ ฟูดิน และ รักษา
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น มี
ความยั่งยืนทางการเกษตร
กลุมเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเทีย่ ว
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่อง 1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ทาสื่อประชาสัมพันธ์
20,000
20,000
20,000 จานวน ประชาชนได้ทราบข้อมูล
เทีย่ วในเขตเทศบาลตาบล แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล แหล่งท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ที่ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) นักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเทีย่ ว
เสาธงหิน
เสาธงหิน
ตาบลเสาธงหิน
ทีเ่ พิม่ ขึ้น
2.เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ร้อยละ 60

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น , แผนชุมชน / หมู่บ้าน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาแผนชุมชน เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดทาแผนชุมชนให้กับ 40,000
40,000
40,000
120 เทศบาลตาบลเสาธงหินมี กองสวัสดิการฯ
ในการแสดงความคิดเห็นการ ประชาชน/ผู้นาชุมชนและ (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
คน แผนชุมชนนาไปประกอบการ
นาเสนอปัญหาความต้องการ ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทัง้ 8 หมู่
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
2 โครงการประชุมประชาคม เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดประชุมประชาคมเพือ่ ให้
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ในการแสดงความคิดเห็น ประชาชน สมาชิกสภาฯ
การนาเสนอปัญหาความ และผู้นาชุมชน ได้นาเสนอ
ต้องการในการจัดทาแผน ปัญหาความต้องการเพือ่
พัฒนา
เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาจานวน 1 ครั้ง/ปี

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

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

ร้อยละ 80

กองวิชาการ ฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการคนไทยไม่โกง เพือ่ ปลูกฝังส่งเสริมให้
พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร 50,000
50,000
50,000
เทศบาลตาบลเสาธงหิน ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จานวน
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ประมาณ 150 คน
แนวทาง พรบ.บริหารบ้าน
เมืองทีด่ ี พ.ศ.2540

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

เทศบาลเป็นองค์กรทีม่ ี
ผูบ้ ริหารและ ความโปร่งใส
พนักงานเทศบาล

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับตระหนัก
เกีย่ วกับพรบ.ฯ

ร้อยละ 75

2 โครงการส่งเสริมความรู้
ค่านิยม 12 ประการ
เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนตาบลเสาธงหิน
ตระหนักถึงหน้าทีข่ อง
พลเมืองทีด่ ี มีความรับผิดชอบ ได้ตระหนักถึงหน้าทีข่ อง
ตามหน้าทีใ่ นระบอบประชาธิปไตย พลเมือง
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

20,000
(งบ ทต.)

20,000
(งบ ทต.)

20,000 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองวิชาการ ฯ
(งบ ทต.) ร้อยละ 80 ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง
ที่ได้รับข่าว เชิดชูเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สารมีความ ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการด้วย
รู้ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์สุจริต
เกี่ยวกับบท

บาทหน้าที่

ของรัฐ
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5.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2558
2559
2560
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน - เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง 100,000
100,000
100,000 มีเครือข่าย 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองวิชาการ ฯ
ตระหนักถึงภัยการทุจริต จิตสานึกและค่านิยมการ
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ต่อต้านการ ความเข้าใจถึงภัยของการ
- ปลูกจิตสานึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้กับเด็ก
ทุจริตจาก ทุจริต
การต่อต้านการทุจริต
และเยาวชน จานวน 150
การจัดอบรม 2. เด็กและเยาวชนมีจิต
คน
ร้อยละ 90 สานึกและค่านิยมการต่อ
ต้านการทุจริต
3. มีเครือข่ายการต่อต้าน
การทุจริตเพิม่ ขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้จังหวัดนนทบุรีมคี วามพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ “เตรียม
- เพือ่ สอดแทรกความรู้ จัดทาแผ่นพับเผยแพร่
35,000
35,000
35,000 ประชาชนใน - ประชาชนได้รับความรู้
ความพร้อมสู่ประชาคม เกียวกับการเข้าสู่ประชาคม ความรู้จานวน 10,000
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) เขตพืน้ ที่ ความเข้าใจในการเข้าสู่
เศรษฐกิจอาเซียน”
อาเซียนของประเทศไทย ฉบับ
มีความรู้ ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 ในการ
เพิม่ ขึ้น - สามารถปรับตัวและ
อบรมกลุ่มประชาชนต่างๆ
ร้อยละ 80 เตรียมความพร้อมทาง
เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
ด้านต่างๆ
กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพือ่ เชื่อมความสามัคคีใน จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 90 พนักงานเทศบาล ประชาชน
เทศบาล
หมู่พนักงานเทศบาล/ลูก การจัดนิทรรศการ การออก (งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ได้รู้ถึงความสาคัญของ
จ้างและคณะผู้บริหารรวม หน่วยเคลื่อนที่ การพัฒนา
กิจกรรมมี เทศบาล
ทัง้ ชุมชนในเขตเทศบาล สิ่งสาธารณประโยชน์ มี
ทัศนคติที่
กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

ดีต่อองค์กร

ระหว่างพนักงานและชุมชน

2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
ทาบุญขึ้นปีใหม่
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย

จัดงานประเพณีด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 90 เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้ทเี่ ข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
โครงการได้ วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
สืบสานวัฒนธรรม คงอยู่สืบไป
ประเพณีอนั
ดีงามของไทย
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6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน จัดงานประเพณีด้านศาสนา 100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
วันสงกรานต์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี และวัฒนธรรม
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของผู้ทเี่ ข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
งามของไทย
โครงการได้ วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
สืบสานวัฒนธรรม คงอยู่สืบไป
ประเพณีอนั
ดีงามของไทย

4 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ อนุรักษ์และสืบสาน
วันลอยกระทง
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย

จัดงานประเพณีด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

300,000
(งบ ทต.)

300,000
(งบ ทต.)

300,000 ร้อยละ 90 เด็ก เยาวชน ประชาชน
กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้ทเี่ ข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
โครงการได้ วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
สืบสานวัฒนธรรม คงอยู่สืบไป
ประเพณีอนั
ดีงามของไทย

5 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เยาวชนรุ่นหลังให้คงอยู่ ในเทศบาลตาบลเสาธงหิน
สืบไปและสร้างความภูมิใจ จานวน 1 ครั้ง

50,000
(งบ ทต.)

50,000
(งบ ทต.)

50,000 ร้อยละ 90 เยาวชน / ประชาชนได้รับ
(งบ ทต.) ของผู้ที่เข้า การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ร่วมกิจกรรม ทักษะและความรู้

กองการศึกษา
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6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ)
ในท้องถิ่นของตน
มีความภูมิใจใน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ท้องถิ่นของตนเอง

6 โครงการลานบุญลานปัญญา เพือ่ อนุรักษ์และเชิดชู
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
(เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม) พระพุทธศาสนา ให้เยาวชน ในเทศบาลตาบลเสาธงหิน
ได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ ประมาณ 100 คน
หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต
(งบ ทต.) ของผูร้ ่วม เทศบาลเข้าร่วมศึกษา
โครงการ หลักธรรมและนาไปใช้ใน
สามารถนา ชีวิตประจาวันได้

กองการศึกษา

หลักธรรม
ไปใช้ในชีวติ

ประจาวัน

7 โครงการธรรมะน่ารู้
เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) หลักธรรมคาสอนของ
ในเทศบาลตาบลเสาธงหิน
พุทธศาสนาและนาไปใช้ ประมาณ 100 คน
ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ปกติสุข

150,000
(งบ ทต.)

150,000
(งบ ทต.)

150,000 ร้อยละ 95 เด็กและเยาวชนในเขต
(งบ ทต.) ของผู้รว่ มโครง เทศบาลเข้าร่วมศึกษา
การสามารถ หลักธรรมและนาไปใช้ใน
นาหลักธรรม ชีวิตประจาวันได้
ไปใช้ในชีวติ

ประจาวัน

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสาคัญต่าง ๆ
งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันสาคัญ เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ประชาชนตาบลเสาธงหิน 1,200,000
1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 95 ประชาชนได้แสดงออกถึง
ของชาติ
ภักดี สานึกในพระมหากรุณา- กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ประชาชนผู้นา ความจงรักภักดี ความสานึก
ธิคุณ และความสามัคคีของ ต่าง ๆ สมาชิกสภาฯ คณะ
ชุมชน ผู้บริหาร ในพระมหากรุณาธิคุณ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ผู้บริหารพนักงานเทศบาล
สมาชิกสภา ความสามัคคี
ตาบลเสาธงหินลูกจ้าง
พนักงานเทศบาล
ประจา พนักงานจ้าง
ได้แสดงออก
จานวน 1,000 คน ร่วม
ถึงความจงรัก
กิจกรรมวันสาคัญ เช่น
และภักดีต่อ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สถาบันพระมหา
5 ธันวามหาราช
กษัตริยไ์ ทย
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชิน,ี วัน
สาคัญต่าง ๆ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
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6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสาคัญต่าง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเป็นการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรของเทศบาลตาบล
คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้ เสาธงหิน จานวน 200 คน
กับบุคลากรของเทศบาล 1 ครั้ง / 1 ปี
ในการนามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
ไปปฎิบัติ
3 โครงการวันเข้าพรรษา

เพือ่ ทานุบารุงพระพุทธ
ศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลเสาธงหิน

ได้มีส่วนร่วมในโครงการวัน
เข้าพรรษา

งบประมาณและทีม่ า
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 80 สามารถนาประสบการณ์
(งบ ทต.)
(งบ ทต.)
(งบ ทต.) ของบุคลากร มาปรับปรุงการทางาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ

มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ในการปฏิบัติ

งาน
100,000
(งบ ทต.)

100,000
(งบ ทต.)

100,000 ร้อยละ 95 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
(งบ ทต.) ของผู้เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในการประกอบ
โครงการได้ พิธีทางพุทธศาสนามากขึ้น
สืบสานกิจกรรม

ทางศาสนาให้

คงอยู่สืบไป
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มี และสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลเสาธงหิน
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
และการรักษาพยาบาล
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
1.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

23
11

30,676,000
30,655,100

15
8

20,226,000
30,975,000

15
8

20,226,000
34,665,000

53
27

71,128,000
96,295,100

4
1
18

700,000
100,000
3,181,000

4
1
16

700,000
100,000
13,142,500

4
1
13

700,000
100,000
1,299,000

12
3
47

2,100,000
300,000
17,622,500

15

1,991,000

18

2,225,000

17

2,155,000

50

6,371,000

3

3,292,500

2

100,000

2

100,000

7

3,492,500

8

2,280,000

8

3,680,000

8

3,680,000

24

9,640,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

85

73,075,600

74

71,348,500

70

63,125,000

229

207,549,100
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ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
น้าเสียและมลพิษต่าง ๆ
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้า และ
ทางระบายน้า
3.2 แนวทางการพัฒนา งานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร
3.3 แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟ้าและประปา
3.4 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร
และบุคลากร
3.5 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ
ท่าข้าม และที่จอดรถ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

11

19,770,000

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

7

36,419,000

ปี พ.ศ. 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ

6

5,200,000

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

24

งบประมาณ

61,389,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2

150,000

2

150,000

2

150,000

6

450,000

13

19,920,000

9

36,569,000

8

5,350,000

30

61,839,000

12

17,480,000

18

77,150,000

1

2,600,000

31

97,230,000

1
1
5

10,000
1,500,000
2,700,000

1
1

10,000
1,200,000

1
-

10,000
-

3
1
6

30,000
1,500,000
3,900,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

20

21,790,000

21

78,460,000

3

2,710,000

44

102,960,000
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ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
4.4 แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
4.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.8 แนวทางการพัฒนา การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
4.9 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ การลงทุน
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหรรม

ปี พ.ศ. 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี พ.ศ. 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

100,000

2

3,200,000

1

100,000

4

3,400,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

2

370,000

2

370,000

2

370,000

6

1,110,000

42
5
2

38,323,650
3,655,000
150,000

20
3
2

55,630,000
55,000
150,000

16
3
2

9,230,000
55,000
150,000

78
11
6

103,183,650
3,765,000
450,000

14
1
1

2,386,400
150,000
300,000

9
1
1

108,746,000
150,000
300,000

9
1
1

5,850,000
150,000
300,000

32
3
3

116,982,400
450,000
900,000

70

45,635,050

42

168,801,000

37

16,405,000

149

230,841,050

1
1
-

10,000
20,000
-

1
3
-

10,000
60,000
-

1
3
-

10,000
60,000
-

3
7
-

30,000
140,000
-
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ยุทธศาสตร์
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้
มาตรฐาน
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
5.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงสัตว์
5.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนชุมชน / หมู่บา้ น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และวันสาคัญต่าง ๆ
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มี และสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์และหอ
จดหมายเหตุ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6
รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
จานวน
จานวน
จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1
10,000
1
10,000
1
10,000
3

รวม 3 ปี
งบประมาณ
30,000

1
2

20,000
140,000

1
2

20,000
140,000

1
2

20,000
140,000

3
6

3
1

170,000
35,000

3
1

170,000
35,000

3
1

170,000
35,000

9
3

510,000
105,000

10

405,000

12

445,000

12

445,000

34

1,295,000

7

900,000

7

900,000

7

900,000

21

2,700,000

3
-

1,400,000
-

3
-

1,400,000
-

3
-

1,400,000
-

9
-

4,200,000

10

2,300,000

10

2,300,000

10

2,300,000

30

6,900,000

90,335,000

516

611,384,150

208

163,125,650

168

357,923,500

140

60,000
420,000

-
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสั ยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกาหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกาหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามประเมินผล
(Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
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ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
โดยสามารถติด ตามและประเมิน ผลได้ตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์ การพัฒ นาและแผนพัฒ นาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้ น ตอนที่ 3 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาและแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อาจให้ ค วามเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลเสาธงหิน ได้กาหนดให้ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี โดยดาเนินภายใต้ ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. แนวทางปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบภูมิส ารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว857 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2555
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการให้บริการสาธารณะ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยมีสาระสาคัญ คือ ให้องค์ก ารปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
4. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ.0007/5821 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
ส า ห รั บ ก าร ติ ดต า มแ ล ะป ร ะ เมิ น ผล แ ผน พั ฒน า ขอ ง อง ค์ ก รป ก คร อ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ข้ อ 28 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย

193

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
การมี ค ณะกรรมการมาจากหน่ ว ยงานหลายฝ่ า ยจะท าให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนามาใช้
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
สาหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเสาธงหิน ประกอบด้วย
1. นางสาววาสนา เล้าสุบินประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
2. นางบุญมาก โนรี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นางประยูร ทองหยิบ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายวีระ สังขบุตร
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
5. นางช่อทิพย์ พูลสวัสดิ์
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. นายทิวา มณีนวล
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
7. นางพิสมัย รัตนมณี
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ
8. นายจาเริญ ชื่นศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายชุมพล หนูเปีย
ผู้แทนส่วนการบริหาร
กรรมการ
10. นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข ผู้แทนส่วนการบริหาร
กรรมการ
11. นางกัลยา คนขา
ผู้แทนส่วนการบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกิ่งกาญจน์ ขจรไกรวัล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ตามข้อ 29 ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครึ่ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่ว ม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
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4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
3. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
4. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บ ริ หารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กาหนดห้ ว งเวลาในการติดตามและประเมิ นผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ล ะโครงการ
ประเมิน โครงการ ในภาพรวมอย่ างน้ อยปีละ ๑ ครั้ง แล้ วรายงานผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น น าเสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่ว กั น อย่ างน้ อยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
อปท.
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานในแต่ละ
ปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
และศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่สาคัญ เพือ่ ชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
. การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
. การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลังแรงงาน
การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของอปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
. การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของอปท.
. SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปจั จัยภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ทีไ่ ด้

10
(3)

10
3

(3)
(2)

3
2

(2)

2

25

4
(2)
(2)

1.5
1.5
-

5
(3)

5
3

(2)

2

5
(2)

5
2

(3)

3

5
(3)
(2)

5
3
2
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2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ ที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปญ
ั หาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บา้ นเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา
. มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ
เฉพาะของอปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอ
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ . มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงือ่ นไขเฉพาะของพืน้ ที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
3.4 เป้าประสงค์
. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี
3.5 ตัวชี้วดั และค่า
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของแต่ละประเด็น . ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

คะแนน
เต็ม
6
(2)

คะแนน
ที่ได้
6
2

(2)

2

(2)

2

65
5

65
5

(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)

3
2
5
3
2
10
4
4

(2)

2

5
(3)
(2)

5
3
2

15
9
(5)

15
9
5

(4)

4
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.5 ตัวชี้วดั และค่า
. ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของแต่ละประเด็น - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทาได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
. มีการกาหนดกลยุทธของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
ประเด็นยุทธศาสตร์
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดกับลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธกี ารที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่
การกาหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนา
. โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
. โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธอย่างชัดเจน และนาไปสู่
ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม
6
(3)
(3)

คะแนน
ที่ได้
6
3
3

12

12

(6)

6

(6)

6

13
(8)
(3)

13
8
3

(3)
(2)
(5)

3
2
5

(3)

3

(2)

2

100

97.5

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบ
ในการจัดทาแนวทาง วิธกี ารในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีได้

