แบบ ยท 03
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย
1
2
3
4 เพิ่มขึ้นปีละ 1
ระดับ

ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ตาบลมหาไชยเป็น
เมืองน่าอยู่ มี
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานครอบคลุม
ทั่วถึง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายใน
ตาบล

ประชาชนในตาบลมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีและ
สังคมน่าอยู่

ระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชา
ชนภายในตาบล
มหาไชยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

1

การพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคนและสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ

2

3

4

กลยุทธ์
-การคมนาคม
-สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
-การพัฒนางานด้าน
การบริหารจัดการน้า

ผลผลิต/
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โครงการ
ระบบโครงสร้าง -กองช่าง
พื้นฐานมีคุณ
ภาพได้มาตร
ฐาน
ประชาชนมีคุณ
ภาพชีวิตที่ดีชุม
ชนตาบลมหา
ไชยเป็นชุมชน
เอื้ออาทร

-งานพัฒนาชุมชน -กองคลัง
-สานักปลัด
-งานเกษตร

เพิ่มขึ้นปีละ 1
ระดับ

-การส่งเสริมประชา

ชุมชนตาบล
มหาไชยมีความ
สงบสุขเรียบ
ร้อย เป็นชุมชน
น่าอยู่

-สานักปลัด
-งานป้องกัน

-กองคลัง
-สานักปลัด
-งานการศึกษา -สานักปลัด

-งานการศึกษา
-งานสาธารณสุข
-งานบริหารทั่วไป
-งานบุคคล

การจัดระเบียบชุมชนและ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ตาบลมหาไชยได้รับ
การพัฒนาเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง
อย่างเหมาะสม และ
เป็นชุมชนทีน่ ่าอยู่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
ขึ้น ได้รับการ
คุ้มครอง และ
ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อย

1

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน

การพัฒนาผ้าไหมแพร
วาและส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

งานศาสนา ขนบ
ธรรมเนียม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของ
ตาบลได้รับการ ส่ง
เสริม บริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม

1

2

3

4

เพิ่มขึ้นปีละ 1
ระดับ

การพัฒนาส่งเสริม
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

พื้นฐานทาง
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ดีงาม
คงอยู่คู่ชุมชน

การพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภาย
ในตาบลมหาไชย
ได้รับการบริหารจัด
การอย่างเหมาะสม

งานด้านศาสนา
ได้รับการสนับ
สนุนที่เพิ่มขึ้น
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั น
ธรรมท้องถิน่ ได้รับ
การอนุรักษ์และ
บารุงรักษาเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ภายในตาบลมหา
ไชยได้รับการจัด
การ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึน้

1

2

3

4

เพิ่มขึ้นปีละ 1
ระดับ

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากร
-สานักปลัด
ธรรมชาติมี
-งานเกษตร
ความสมบูรณ์
สภาพแวด ล้อม
ดี ไร้มลพิษ

4

ธิปไตย
-ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-รักษาความสงบ
เรียบ ร้อย

-กองคลัง
-สานักปลัด

-กองคลัง
-สานักปลัด
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การรักษาความสงบ
มั่นคงภายใน และการ
พัฒนาระบบบริหาร
ภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี

3

-กองคลัง
-สานักปลัด

-การส่งเสริมอาชีพ
-สวัสดิการสังคม
-การศึกษา
-การสาธารณสุข
-ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

เพิ่มขึ้นปีละ 1
ระดับ

การรักษาความสงบมั่นคง
ภายใน และการพัฒนา
ระบบบริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2

หน่วย
สนับสนุน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลมหาไชย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
รวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม
2.3 ด้านการศึกษา
2.4 ด้านการสาธารณสุข
2.5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความ
สงบเรียบร้อย
3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ 07

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
6
2
12

3,100,000
840,000
850,000
4,790,000

3
4
4
11

500,000
740,000
350,000
1,590,000

2
5
6
13

2,700,000
660,000
1,100,000
4,460,000

7
3
8
18

1,260,000
980,000
990,000
3,230,000

16
18
20
54

7,560,000
3,220,000
3,290,000
14,070,000

4
5
14
10
8
41

180,000
7,502,000
3,597,400
400,000
3,660,000
15,339,400

4
5
12
10
6
37

180,000
7,502,000
3,447,400
400,000
2,960,000
14,489,400

5
5
12
10
6
37

210,000
7,502,000
3,447,400
400,000
2,960,000
14,519,400

5
5
12
10
6
37

210,000
7,502,000
3,447,400
400,000
2,960,000
14,519,400

18
20
50
40
26
154

780,000
30,008,000
13,939,600
1,600,000
12,540,000
58,867,600

3
3
3

150,000
190,000
120,000

3
3
4

150,000
210,000
150,000

3
3
3

150,000
150,000
120,000

3
2
3

150,000
110,000
120,000

12
11
13

600,000
660,000
510,000

9

460,000

10

510,000

9

420,000

8

380,000

35

1,770,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลมหาไชย
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ 07

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5

180,000

4

150,000

4

150,000

4

150,000

17

630,000

5

180,000

4

150,000

4

150,000

4

150,000

17

630,000

3

60,000

3

60,000

3

60,000

3

60,000

9

240,000

3

60,000

3

60,000

3

60,000

3

60,000

9

240,000

68

20,329,400

63

16,299,400

59

18,439,400

59

16,499,400

249

71,567,600
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
อู้ หมู่ 4 สายจากหมู่บ้าน
ไปรร.หนอง สนมราษฎร์
อานวย

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

2

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
คาหม่วย หมู่ที่ 5 (จาก
ทางแยกเข้าหมู่บ้านไป
ทางทิศใต้)
ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 6 (จากสี่แยก
กลางหมู่บ้านไปทางบ้าน
ผู้ใหญ่จานงค์ ไตรพิษ)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนาระบบการ

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนาแก้ว - บ้านมหา
ไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9

เพื่อพัฒนาระบบการ

3

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)
ก่อสร้างถนน คสล.
200,000
ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 ม. ยาว 100
ม.

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 ม. ยาว 100
ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มี ขนาดกว้าง 4 เมตร
ความสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ยาว 100
ม.
ในการเดินทางสัญจร

2564(บาท)

200,000

200,000

2,500,000

2,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

กองช่าง
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ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มี ขนาดกว้าง 5 เมตร
ความสะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. ยาว
1,000 ม.
ในการเดินทางสัญจร

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
5

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านอู้ เพื่อให้มีถนนสัญจรและ
หมู่ที่ 4 สายนาโก - นาฮี ขนถ่ายผล ผลิตการ
นากอก
เกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)
ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร ยาว 5,000
เมตร

6

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านอู้ เพื่อให้มีถนนสัญจรและ
หมู่ที่ 4 สายจากหมู่บ้าน ขนถ่ายผล ผลิตการ
ไปนาโก
เกษตร

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร ยาว 5,000
เมตร

7

ก่อสร้างถนนดินถมบ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 7 สาย
ดอนเจ้าปู่ - ห้วยถ้าเสือ

เพื่อให้มีถนนสัญจรและ
ขนถ่ายผล ผลิตการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร ยาว 1,000
เมตร

8

ก่อสร้างถนนตัดใหม่
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8
สายนาตาร้อยถึงนาฟ้า
ฝ่า

เพื่อให้มีถนนสัญจรและ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร ยาว 800
ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
200,000

2564(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85

100,000

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85
100,000

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน มหาไชย
หมู่ที่ 2

เพื่อซ่อมแซมถนนที่
ชารุดให้ใช้การได้ดี

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ที่ชารุด

10

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน อู้ หมู่ที่
4

เพื่อซ่อมแซมถนนที่
ชารุดให้ใช้การได้ดี

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านอู้ หมู่ที่ 4 ที่ชารุด

11

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อการเกษตรนาแก้ว นาหนองคลอง

เพื่อให้มีถนนที่ชารุด
ให้ใช้การได้ดี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ระยะทาง 3,000 ม.

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2564(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

12

ติดตั้งไฟกระพริบโซล่า
เซลล์

13

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ดอนป่าบาก หมู่ที่ 9

14

15

16

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร
ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อพัฒนาระบบการ
สายบ้านโคกกว้างถึง
คมนาคมขนส่งให้มี
น้าตกผาหลี่
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร
ก่อสร้างถนนตัดใหม่สาย เพื่อให้มีถนนสัญจรและ
สระอีสานเขียวถึงถนน
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
ดอนป่าบาก หมู่ที่ 9
เกษตร
ซ่อมแซมสะพานเหล็ก
เพื่อให้การสัญจรมี
บ้านมหาไชย หมู่ที่ 3
ความสะดวกปลอดภัย
16 โครงการ

-

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2564(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความปลอด
ภัย ร้อยละ 85
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 ม. ยาว 100
ม.
ก่อสร้างถนน ลาดยาง
ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 300 ม.

200,000

500,000

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนดินถม
ยาว 600 ม.

50,000

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นทีม่ ีความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

ซ่อมแซมสะพานที่
ชารุดให้ใช้การได้ดี
-

10,000

3,100,000

500,000

2,710,000

1,260,000

กองช่าง

กองช่าง
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รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้การเดินทางสัญจร ติดตั้งไฟกระพริบโซล่า
มีความปลอดภัย
เซลในจุดอันตรายของ
ถนน หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
คุ้มบุ่งนางเลิศ ห้วยสังเคียบ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่
ที่ 9 - นาแก้ว
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าไป
นาโพธิ์

2

3

4

5

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าไป เพื่อให้มีกระแสไฟ
นาขาม
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพื่อให้มีกระแสไฟ
รอบหมู่บ้านอู้ หมู่ที่ 4
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรง
ต่าคุ้มบุ่งนางเลิศ – ห้วย
สังเคียบ จานวน 1 แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรง
ต่าระยะทาง 1,000 เมตร
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรง
ต่าตามถนนไปนาโพธิ์
จานวน 1 แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรง
ต่าตามถนนไปนาขาม
จานวน 1 แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรง
ต่ารอบหมู่บ้านอู้ หมู่ 4
จานวน 1 แห่ง

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
200,000

2564(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ
100
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ
100
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ
100
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ
100
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ
100

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
จากหมู่บ้านไปป่าช้า
(เมรุ) บ้านดงบัง หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง

7

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
จากนานายตอไปบ้านนา
แก้ว

เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง

8

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
จากหมู่บ้านโคกกว้างไป
ตามถนนรอบป่าช้าและ
คลองชลประทาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
จากหมู่ บ้านโคกกว้างไป
ฝายน้าล้นห้วยถ้าเสือ

เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง

9

เพื่อให้มีกระแสไฟ
ฟ้าใช้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่าจากหมู่บ้านดง
บังไปไปสู่เมรุ จานวน 1
แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่าจากนานายตอ
ไปบ้านนาแก้ว จานวน
1 แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่าบ้านโคกกว้างไป
ถนนรอบป่าช้า จานวน
1 แห่ง
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่าบ้านโคกกว้างไป
ฝายน้าล้นห้วยถ้าเสือ
จานวน 1 แห่ง

2561(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

200,000

200,000

200,000

2564(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

กองช่าง

ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

กองช่าง

ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

10

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมี
ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

11

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านอู้ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมี
ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

12

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางเข้าหมู่บ้านคาหม่วย
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

2561(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

20,000

20,000

2564(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

13

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไป เพื่อให้ประชาชนมี
คุ้มปู่ตาและคุ้มภูปูน บ้าน ความ ปลอดภัยใน
ดงบัง หมู่ที่ 6
ชีวติ และทรัพย์สิน

14

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมี
ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

15

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่
ที่ 9 – สะพานบ้านบาก

เพื่อให้ประชาชนมี
ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 4 จุด

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
20,000

2564(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

20,000

ถนนสาธารณะใน
หมู่บ้านติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะร้อยละ 65

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่
16

17

18

19

โครงการ

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อให้ประชาชน
สนามกีฬาหน้าสานักงาน สามารถใช้ออกกาลัง
เทศบาลตาบลมหาไชย
กาย เล่นกีฬาในยาม
ค่าคืนได้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อซ่อมปรับปรุง
อเนกประสงค์เทศบาล
ซ่อม แซม อาคาร
ตาบลมหาไชย(อาคาร
อเนกประสงค์ให้มี
ร้านค้าชุมชนเดิม)
มาตรฐานและใช้การ
ได้ดี
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ เพื่อความปลอดภัย
ที่ 2,3,9 หมู่ละ 4 จุด
ในชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชน

ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลมหาไชย จานวน
1 หลัง

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

500,000

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ จานวน 12
จุด
ติดตั้งสัญญาณเตือน
ตามจุดอันตรายของ
ถนน จานวน 2 จุด

2564(บาท)
500,000

60,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
สนามกีฬาหน้า
เทศบาลติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างเต็มพื้นที่
ร้อยละ 100
ระบบสาธารณูปโภค
ทต.มหาไชยได้
มาตรฐานร้อยละ 65

ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้เล่นกีฬา
ในยามค่าคืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์
ทต.มหาไชย สามารถ
ใช้การได้ดี ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง
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ติดตั้งสัญญาณเตือนตาม เพื่อความปลอดภัย
จุดอันตรายบริเวณทาง
ในชีวิตทรัพย์สินของ
แยกถนน บ้านมหาไชย
ประชาชน
หมู่ที่ 2,3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างจานวน 6 ต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

20

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ถนนหลังโรงเรียนมหา
ไชยพิทยาคมถึงโรงเรียน
หนองสนมราษฎร์อานวย

รวม

20 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทาวถึง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
แรงต่าตามถนนหลัง
โรงเรียนมหาไชยพิทยา
คมถึงโรงเรียนหนอง
สนมฯ จานวน 1 แห่ง
-

2561(บาท)

840,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

740,000

660,000

2564(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีกระแส
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

980,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ดารงชีวิต

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

44

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้า
ที่
1

2

3

4

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีน้า ขุดเจาะบ่อบาดาล
ใช้ทาการเกษตร
จานวน 35 บ่อ
วัตถุประสงค์

เจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่
1,3,4,5,7,8,9 ตาบลมหา
ไชย
ซ่อมแซมฝายน้าล้นห้วย เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ซ่อมแซมฝายน้าล้น
พริก พร้อมขุดลอก บ้าน น้าทาการเกษตร
ห้วยพริก บ้านคาหม่วย
คาหม่วย หมู่ 5
ที่ชารุดให้สามารถกัก
เก็บน้าได้
ก่อสร้างคลองส่งน้าจาก เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ ขุดคลองส่งน้า
บึงกระแด - นาหนองเต่า ทาการเกษตร
ระยะทาง 1,000 เมตร
บ้านอู้ หมู่ที่ 4
ขุดลอกหนองมะแม บ้าน
คาหม่วย หมู่ที่ 5

เพื่อขุดลอกหนองน้า ขุดลอกหนองน้า
สาธารณะที่ตื้นเขิน
สาธารณะ เนื้อที่ 6 ไร่
ให้สามารถกักเก็บน้า
ได้มากขึ้น

2561(บาท)
700,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2564(บาท)

150,000

100,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้า
ที่
5

6

7

8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมฝายน้าล้นห้วย เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ซ่อมแซมฝายน้าล้น
แป้นกีต่ อนบน บ้านโคก น้าทาการเกษตร
ห้วยแป้นกี่ที่ชารุดจา
ใหม่ หมู่ที่ 7
นวน 1 แห่งให้ใช้การได้
ซ่อมแซมฝายน้าล้นท่าอีก เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ซ่อมแซมฝายน้าล้น
ลม
น้าทาการเกษตร
ห้วยแป้นกี่ที่ชารุด
จานวน 1 แห่งให้ใช้การ
ได้
ขุดลอกห้วยนาแซง
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดลอกลาห้วย นาแซง
น้าทาการเกษตร
ระยะทาง 4 กม.
โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้า
บ้านมหาไชย หมู่ที่ 2
(หน้าบ้านนางเม็ง ธรรม
ประชา ถึง บ้านนาย
สมพงษ์ สมยา)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขังในหมู่บ้านช่วงฤดู
ฝน

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ข้างถนนใน
หมู่บ้าน

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
100,000

2564(บาท)

100,000

400,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้าใช้
ทาการเกษตรร้อยละ
85
ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85
ถนนสาธารณะมีราง
ระบายน้า ร้อยละ65

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีน้าใช้ทา
กองช่าง
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
ประชาชนมีน้าใช้ทา
กองช่าง
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
มีระบบการระบาย
น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขัง
ที่อยู่อาศัย

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้า
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดลอกลาห้วยพริก
น้าทาการเกษตร
ระยะทาง 1 กม.

ที่

โครงการ

9

ขุดลอกห้วยพริก บ้านคา
หม่วย หมู่ที่ 5

10

ขุดลอกฝายน้าล้นห้วยถ้า เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดลอกฝายน้าล้น
เสือตอนล่างพร้อมทา
น้าทาการเกษตร
พร้อมทาคลองส่งน้า
คลองส่งน้าการเกษตร
เพื่อการเกษตร

11

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
(หน้าบ้านนายบุญมา
น้อยสิงหะ)
ก่อสร้างรางระบายน้าใน
หมู่บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8
จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้านนายนาย สุวรรณ
พฤกษ์)

12

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขังในหมู่บ้านช่วงฤดู
ฝน
เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขังในหมู่บ้านช่วงฤดู
ฝน

ก่อสร้างรางระบายน้า
ข้างถนนบริเวณหน้า
บ้านนายบุญมา น้อย
สิงหะ
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ระยะทางยาว
200 เมตร

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
200,000

2564(บาท)

200,000

50,000

100,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ถนนสาธารณะมีราง
ระบายน้า ร้อยละ65

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง

มีระบบการระบายน้า
ที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย

กองช่าง

ถนนสาธารณะมีราง มีระบบการระบายน้า
ระบายน้า ร้อยละ65 ที่ดนี ้าไม่ท่วมขังที่อยู่
อาศัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

ก่อสร้างรางระบายน้าใน
หมู่บ้านมหาไชย หมู่ที่ 3
บริเวณบ้านนายหมอ ทวิ
บุตร และบ้านนายพรม
มา อลงเดช
ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้า บ้านมหาไชย
หมู่ที่ 2

เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขังในหมู่บ้านช่วงฤดู
ฝน

ซ่อมแซมรางระบายน้า
ทางไปโรงเรียนหนอง
สนมราษฎร์อานวย
ซ่อมแซมฝายน้าล้นห้วย
พริก(บริเวณนาเหนือบ้าน
นาแก้ว)

เพื่อป้องกันน้ากัด
เซาะถนนที่ลาดชัน
ไม่ให้พังเสียหาย
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้าทาการเกษตร

14

15

16

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ในหมู่บ้าน

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
100,000

เพื่อให้สาธารณูปโภค ซ่อมแซมฝาปิดราง
สาธารณูปกราใน
ระบายน้า ตะแกรง
หมู่บ้านใช้การได้ดี
เหล็กและ คสล.ที่ชารุด
ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ข้างถนน
ระยะทาง 200 เมตร
ซ่อมแซมฝายน้าล้น
ห้วยพริกที่ชารุด
จานวน 1 แห่งให้ใช้การ
ได้

2564(บาท)

10,000

200,000

30,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
ชุมชนมีรางระบายน้า มีระบบการระบายน้า
กองช่าง
ที่ใช้ประโยชน์ได้ดี
ที่ดนี ้าไม่ท่วมขังที่อยู่
ร้อยละ65
อาศัย

ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการมีน้า
ใช้ทาการเกษตรร้อย
ละ 85
ถนนสาธารณะมีราง
ระบายน้าที่ดี

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง

น้าไม่ไหลกัดเซาะ
ถนนให้เสียหาย

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้
ทาการเกษตรร้อยละ
85

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้า
ที่
17

18

19

20

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกร่องน้านาหนอง- เพื่อขุดลอกร่องน้า
ขุดลอกร่องน้า
นาขาม
สาธารณะที่ตื้นเขิน
สาธารณะ กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 600
เมตร
ขุดลอกห้วยพริก(บริเวณ เพื่อขุดลอกลาห้วย
ขุดลอกลาห้วย
นาเหนือบ้านนาแก้ว)
สาธารณะที่ตื้นเขิน
สาธารณะ ระยะทาง
1,000 เมตร
ขุดสระน้าสาธารณะ ดอน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดสระน้า ลึก 3 เมตร
ปู่ตาบ้านมหาไชย หมู่
น้าใช้ทาการเกษตร
เนื้อที่ 1 ไร่
2,3
ขุดลอกหนองน้า
เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ ขุดลอกหนอิงน้า
สาธารณะกุดก่าน บ้านอู้ น้าทาการเกษตร
สาธารณะที่ตื้นเขิน
หมู่ที่ 4
จานวน 1 แห่ง
โครงการ

20 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
100,000

2564(บาท)

100,000

50,000

100,000

850,000

350,000

1,100,000

990,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีน้าใช้ทา
กองช่าง
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่ดา
เนินโครงการมีน้าใช้ทา
การเกษตรร้อยละ 85

ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้
ประชาชนมีน้าใช้ทา
การเกษตรสร้าง
อาชีพสร้างรายได้

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข้งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(แนวทางที่ 7 การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน)
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมรายได้สร้างความ
มั่นคงของครอบครัว

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบล
มหาไชย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ชนมีงานทา มีรายได้ อาชีพหลักและอาชีพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เสริมให้กับผู้ว่างงาน
และผู้ยากไร้
เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ชนมีงานทา มีรายได้ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม/ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ติดเชื้อ
เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ชนมีงานทา มีรายได้ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
-การทาดอกไม้จันทน์
-การทอผ้า
-การปลูกเห็ด
-การเลี้ยงกบ
-การเลี้ยงจิ้งหรีด
วัตถุประสงค์

2561(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
50,000
50,000

2564(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพร้อยละ
85
ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพร้อยละ
85
ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพร้อยละ
85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีงานทามี
รายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ประชาชนมีงานทามี
รายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนมีงานทามี
รายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานพัฒนา
ชุมชน
-งานเกษตร
สานักปลัดฯ
-งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัดฯ

-งานพัฒนา
ชุมชน
-งานเกษตร
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม(กลยุทธ์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข้งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ(แนวทางที่ 7 การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน)
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ที่

โครงการ

4

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ปลุกข้าวปลอดสารพิษ

5

ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
หมอเทศในกระชัง บ้าน
โคกกว้าง หมู่ที่ 1

6

ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
โคนม บ้านโคกกว้าง หมู่
ที่ 10

รวม

6 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมให้ชาวนา จัดกิจกรรมอบรมการ
ตาบลมหาไชยหันมา ปลูกข้าวโดยไม่ใช้
ปลุกข้าวปลอดสาร
สารเคมี ให้กับชาวนา
พิษเพื่อความปลอด ตาบลมหาไชย
ภัยของผู้บริโภค
เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ชนมีงานทา มีรายได้ ความรู้การเลี้ยงปลา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
หมอเทศให้กับ
เกษตรกร 1 รุ่น
เพื่อส่งเสริมให้ประชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ชนมีงานทา มีรายได้ ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โคนมให้กับเกษตรกร 1
รุ่น
วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
30,000
30,000

2564(บาท)
30,000

30,000

30,000

180,000

180,000

210,000

210,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชาวนาลดการใช้
สารเคมีในนาข้าวลง
ร้อยละ65

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เกษตรกรปลูกข้าว
-งานเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมีเพิ่ม สานักปลัดฯ
มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพร้อยละ
85
ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีพร้อยละ
85

ประชาชนมีงานทามี
รายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีงานทามี
รายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

-งานพัฒนา
ชุมชน
-งานเกษตร
สานักปลัดฯ
-งานพัฒนา
ชุมชน
-งานเกษตร
สานักปลัดฯ
-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เงินเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแก่ผู้ติด
เชื้อและป่วยเอดส์

2

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เงินเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแก่ผู้
พิการ

3

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เงินเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแก่
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)
สนับสนุนงบประมาณ 72,000
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
ทีล่ งทะเบียนแสดงตัว
ขอรับเบี้ยยังชีพจาก
ทต.มหาไชย
สนับสนุนงบประมาณ 1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการที่
ลงทะเบียนแสดงตัว
ขอรับเบี้ยยังชีพจาก
ทต.มหาไชย
สนับสนุนงบประมาณ 6,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนแสดงตัว
ขอรับเบี้ยยังชีพจาก
ทต.มหาไชย

แบบ ผ 01

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
72,000
72,000

2564(บาท)
72,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

ผู้พิการในพื้นที่
ต.มหาไชยได้รับการ
สงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึง ร้อยละ 85

ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญ
กาลังใจในการดารง
ชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ต.มหาไชยได้รับการ
สงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึง ร้อยละ 85

ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญ
กาลังใจในการดารง
ชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญ
ต.มหาไชยได้รับการ กาลังใจในการดารง
สงเคราะห์อย่าง
ชีพมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ทั่วถึง ร้อยละ 85

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

4

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
และผู้ยากไร้ในตาบล
มหาไชย

5

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

รวม

5 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)
เพื่อให้ความช่วย
จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ 100,000
เหลือผู้ประสบภัย
ที่จาเป็นในการดารงชีพ
พิบัต/ิ ผู้ยากไร้ใน
และบริการต่างๆแก่
ตาบลมหาไชย
ผู้ประสบภัย/ผู้ยากไร้ใน
ตาบลมหาไชย
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 30,000
ความ รู้ความเข้าใจ กาลังใจในการต่อสู้
ปรับ เปลี่ยน
ดารงชีวิตเสริมสร้าง
พฤติกรรมในการดูแล ทักษะในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ ตนเองและคนใน
ตนเอง
ครอบครัว
วัตถุประสงค์

-

-

7,502,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
100,000
100,000

2564(บาท)
100,000

30,000

30,000

7,502,000

30,000

7,502,000

7,502,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนผู้ประสบ
ภัยพิบัติ/ผู้ยากไร้ใน
พื้นที่ ต.มหาไชย
ได้รับความช่วยเหลือ
ร้อยละ 85
ผู้สูงอายุมีขวัญ
กาลังใจที่ดีและรู้จัก
การดูแลสุขภาพ
อนามัยของตัวเอง
ร้อยละ 85
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ประสบภัยพิบัติ/ผู้
ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือจากสังคมที่
เอื้ออาทรต่อกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ผู้สูงอายุและคนใน
ครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

-งานพัฒนา
ชุมชน
-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัดฯ

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน

เพื่อเสริมสร้าง
โภชนาการที่ดีเหมาะ
สมกับวัยให้แก่เด็ก
เล็ก

2

โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้าง
สาหรับนักเรียน
โภชนาการที่ดีเหมาะ
สมกับวัยให้แก่เด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียน

3

โครงการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม
สาหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
การเด็กสาหรับเด็ก
ปฐมวัยให้เต็มศักย
ภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
แห่ง
จัดหาอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
แห่งและโรงเรียน 4
แห่ง
อุปกรณ์เครื่องเล่น
กลางแจ้งสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน
4 แห่ง

2561(บาท)
1,278,400

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
1,278,400 1,278,400

2564(บาท)
1,278,400

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กนักเรียนใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ทต.มหาไชย
ได้รับอาหารกลางวัน
ร้อยละ 100
เด็กนักเรียนใน ศพด.
และโรงเรียนประถม
ศึกษาในพื้นที่ ต.มหา
ไชยได้รับอาหารเสริม
(นม)ร้อยละ 100
ร้อยละ 85 ของ ศพด.
ในพื้นที่ ต.มหาไชย มี
เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
เด็กนักเรียนมี
-งานการศึกษา
โภชนาการที่ดี
สานักปลัดฯ
เหมาะสมกับวัยมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ศพด. มีเครื่องเล่น
-งานการศึกษา
สนามและเด็กมี
สานักปลัดฯ
พัฒนาการที่ดีตามวัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมให้
เด็กได้แสดงออกใน
ด้านต่างๆ

5

โครงการสนับสนุนกิจ
กรรมสาหรับการศึกษา
ของเด็กนักเรียนในพื้นที่
ตาบลมหาไชย

6

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสาหรับ
การศึกษาของเด็ก
นักเรียนในพื้นที่
ตาบลมหาไชย
เพื่อให้ประชาชน
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติดรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์

แบบ ผ 01

2561(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
30,000
30,000

2564(บาท)
30,000

สนับสนุนกิจกรรม
สาหรับการศึกษาของ
นักเรียนในพื้นที่ตาบล
มหาไชย

200,000

200,000

200,000

200,000

โรงเรียนในพื้นที่
ตาบลมหาไชยมี
กิจกรรมสาหรับ
การศึกษาร้อยละ 85

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านในตาบล
มหาไชย

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนในตาบล
มหาไชยออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
ร้อยละ 65

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเทศบาลตาบลมหา
ไชย ทั้ง 4 ศูนย์

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 85 ของเด็ก
ใน ศพด.เทศบาล
ตาบลมหาไชย ได้
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
กล้าแสดงออกและมี
ความสนุก สนานรื่น
เริง มีพัฒนาการที่ดี
สมวัย
เด็กนักเรียนได้ความรู้ -งานการศึกษา
ร่วมกิจกรรมความรู้ที่ สานักปลัดฯ
แปลกใหม่จาก
สถานศึกษา
ประชาชนใช้เวลาว่าง -งานการศึกษา
ในการเล่นกีฬา มี
สานักปลัดฯ
สุขภาพที่ดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดตาบลมหาไชย

8

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก

9

โครงการก่อสร้างลานเข้า
แถวเคารพธงชาติ
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เยาวชนและ
ประ ชาชนทั่วไปได้มี
กิจ กรรมออกกาลัง
กายแข่งขันกีฬาไม่ยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด
เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความรู้และมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีลาน
คอนกรีตให้เด็กใช้เข้า
แถวเคารพธงชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)
จัดการแข่งขันกีฬาต้าน 200,000
ยาเสพติด มหาไชย
เกมส์ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
200,000
200,000

2564(บาท)
200,000

จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า
อบรมเพิ่มทักษะการ
จัดการเรียนการสอน/
ด้านโภชนาการ/การ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 20
เมตร ยาว 20 เมตร

40,000

40,000

40,000

100,000

40,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในตาบล
มหาไชยเล่นกีฬาออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
ร้อยละ 65
ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรได้รับการ
อบรมตามมาตรฐาน

ร้อยละ 85 ของเด็ก
นักเรียนได้รับความ
สดวกในการเข้าแถว
เคารพธงชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เยาวชน ประชาชน
-งานการศึกษา
ทั่วไปหันมาสนใจการ สานักปลัดฯ
เล่นกีฬามากขึ้น ทา
ให้สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด
บุคลกรทางการศึก
-งานการศึกษา
ษามีความรู้และมี
สานักปลัดฯ
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีลาน คอนกรีตใช้
-งานการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านการศึกษา
ที่
10

11

12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจ้างเหมารถรับ เพื่อจ้างเหมารถรับส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒ
ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒ เด็กนักเรียนศูนย์
นาเด็กเล็กตาบลมหา
นาเด็กเล็กตาบลมหาไชย พัฒนาเด็กเล็กตาบล ไชย จานวน 4 ศูนย์มี
มหาไชย
รถรับส่งจากบ้านถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสภาเด็กและ
เพื่อให้สภาเด็กและ เด็กและเยาวชน
เยาวชนตาบลมหาไชย
เยาวชนดาเนินการ
ดาเนินการทากิจกรรม
ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การพัฒนาเด็กและ เด็กและเยาวชนตาบล
เยาวชน
มหาไชย
โครงการตรวจสุขภาพครู เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
จากครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
โครงการ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ 01

2561(บาท)
240,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
240,000
240,000

2564(บาท)
240,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ65 ของเด็ก
และเยาวชนตาบล
มหาไชยร่วมกิจกรรม

9,000

9,000

9,000

9,000

ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการตรวจ
สุขภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีรถรับส่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
มหาไชยมีรถรับส่งที่
ปลอดภัย
เด็กและเยาวชนมี
การทากิจกรรม
ร่วมกันที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน
ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปีทุกปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 ด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้บริเวณศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กสวย
งาม สะอาด ร่มรื่น

14

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

14 โครงการ

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้มีความสะอาด
สวยงาม

2561(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
20,000
20,000

2564(บาท)
20,000

ก่อสร้างรั้วโดยรอบ
50,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมหาไชย
-

3,187,400

3,037,400

3,037,400

3,037,400

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 85 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตาบลมหาไชยได้รับ
การปรับปรุงได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 85 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตาบลมหาไชยมีรั้วที่
ดีได้มาตรฐาน
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
บริเวณโดยรอบศูนย์ฯ -งานการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้
สานักปลัดฯ
สะอาด ร่มรื่น และ
สวยงามได้มาตรฐาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย
-

-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 ด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดไข้เลือดออก/
มาลาเรีย

เพื่อให้ชุมชน
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก/
มาลาเรีย

2

โครงการส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพปากและฟันเด็ก
ก่อนวัยเรียน
โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์

เพื่อส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพปากและฟัน
เด็กก่อนวัยเรียน
เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของ โรคเอดส์
ในพื้นที่

3

4

โครงการส่งเสริมการออก
กาลังกาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมป้องกันไข้
เลือด ออก/มาลาเรียใน
พื้นที่ตาบลมหาไชย

เด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง
4 ศูนย์
จัดกิจกรรมรณรงค์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในตาบลมหาไชย
เพื่อส่งเสริมให้
เสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนนาตบลม ให้กับประชาชนใน
หาไชยออกกาลังกาน ตาบลมหาไชย ม.
เพื่อสุขภาพที่ดี
1-10

2561(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
50,000
50,000

2564(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก/โรค
มาลาเรียในพื้นที่
ตาบลมหาไชยได้ร้อย
ละ 85
เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพปากและฟันที่
ดี ร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่
ทต.มหาไชยได้รับ
ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ร้อยละ 85
ประชาชนในตาบล
มหาไชยออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ ร้อย
ละ 65

ชุมชนปราศจากโรค
ไข้เลือดออก/
มาลาเรีย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพปากและฟันที่
ดี
เยาวชน/ประชาชน
ทราบถึงภัยอันตราย
ของ โรคเอดส์

-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด
-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในตาบล
-งานสาธารณ
มหาไชยมีสุขภาพที่ดี สุข
ร่างกายแข็งแรง
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 ด้านสาธารณสุข
ที่
5

6

7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการป้องกันและ
เพื่อให้ประชาชน
จัดกิจกรรมรณรงค์คัด
แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน ได้รับการป้องกันและ กรองภาวะความเสี่ยง
ความดันโลหิต
แก้ไขปัญหาโรคเบา ด้านสุขภาพในประชา
หวาน ความดัน
ชนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี
โลหิต
ขึ้นไป
โครงการชุมชนมหาไชย เพื่อแก้ไขปัญหาสาร อบรมให้ความรู้เกษตร
ปลอดภัยห่างไกลสารเคมี เคมีตกค้างในอาหาร กร เรื่องอันตรายจาก
และกระแสเลือดจน การใช้สารเคมีและ
อยู่ในระดับที่
ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร
ปลอดภัย
ล้างพิษ ส่งเสริมให้มี
การออกกาลังกายขับ
สารพิษ
โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อส่งเสริมการมี
จัดกิจกรรมเวทีเสวนา
เยาวชนเข้มแข็ง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
หาแนวทางสร้างสุขใน
ครอบครัวสร้างความ ครอบครัวในกลุ่มวัยรุ่น
อบอุ่นในครอบครัว
ในตาบลมหาไชย
โครงการ

วัตถุประสงค์

2561(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
20,000
20,000

2564(บาท)
20,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ป้องกันควบคุม
โรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตในพื้นที่ ต.
มหาไชยได้ ร้อยละ85

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนในตาบลมี -งานสาธารณ
สุขภาพดีและไม่เสี่ยง สุข
ต่อการเป็น
สานักปลัด
โรคเบาหวาน
ประชาชนในตาบลมี -งานสาธารณ
สุขภาพดีและไม่เสี่ยง สุข
ต่อการเป็นโรคที่เกิด สานักปลัด
จากการใช้สารเคมี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

20,000

20,000

20,000

20,000

ลดการใช้สารเคมีใน
พื้นที่ ต.มหาไชยลง
ได้ ร้อยละ 65

30,000

30,000

30,000

30,000

เยาวชนในตาบลมหา ครอบครัวมีความรัก -งานสาธารณ
ไชย ร้อยละ 65
สามัคคีมคี วามอบอุ่น สุข
ได้รับความรู้ความ
สานักปลัด
เข้าใจการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 ด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใช้ในการปฏิบัติ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
งานของบุคลากรตาม หรือการแพทย์ไว้ใช้ใน
อานาจหน้าที่ของ
กิจ กรรมตามอานาจ
เทศบาล
หน้าที่ของเทศบาล
ตาบลมหาไชย
เพื่อส่งเสริมให้ประชา ดาเนินงานด้านส่งเสริม
ชนในตาบลมหาไชย และให้บริการสาธารณ
ได้รับบริการด้าน
สุขแก่ประชาชนในตา
สุขภาพอย่างทั่วถึง
บลมหาไชย
วัตถุประสงค์

8

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

9

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

10

โครงการตรวจสอบคุณ
เพื่อตรวจสอบคุณ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภาพน้าประปาตาบลมหา ภาพน้าประปาใน
น้าประปาในตาบลมหา
ไชย
ตาบลว่าได้มาตรฐาน ไชยทั้ง 10 หมู่บ้าน
หรือไม่

รวม

10 โครงการ

-

-

2561(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
100,000
100,000

2564(บาท)
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

400,000

400,000

400,000

400,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจใน
บริการสาธารณะ
ร้อยละ 75

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ตาบลมหาไชย

ประชาชนในพื้นที่
ทต.มหาไชยมีlสุข
ภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์
แข็งแรง ร้อยละ 85
น้าประปาในความ
รับผิดชอบของ ทต.
มหาไชยสะอาดได้
มาตรฐาน ร้อยละ 85

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุข
ครบถ้วนทั่วถึงและมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด

-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด

น้าประปาหมู่บ้านมี -กองช่าง
คุณภาพได้มาตรฐาน

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานเพิ่มประ
สิทธิภาพการบริหารจัด
การองค์กรแบบูรณาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการ
ให้บริการประชาชน

2

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพให้ความรู้
แก่ผู้บริหารท้อง ถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสิทธิภาพการ
จัดการองค์กรให้กับ
บุคลากรของเทศบาล

3

โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตาบลมหา
ไชย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จด้านบริหาร

จัดฝึกอบรมเพิ่มประ
สิทธิ ภาพให้กับบุคลา
กรและสมาชิก สท.ที่
เกี่ยวข้อง ใน ทต.
พร้อมดูงานนอก
สถานที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติราชการ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อ
และบริการประชาชน การปฏิบัติราชการอาทิ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้
รถยนต์ส่วนกลาง วัสดุ
สานักงานต่างๆ ฯลฯ

2561(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2564(บาท)

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนที่มารับ
บริการจาก ทต. มหา
ไชยมีความพึงพอใจ
มากขึ้นรัอยละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

300,000

300,000

300,000

300,000

ประชาชนที่มารับ
บริการจาก ทต. มหา
ไชยมีความพึงพอใจ
มากขึ้นรัอยละ 85

บุคลากรใน ทต.มหา
ไชยมีคุณธรรมจริย
ธรรมในการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรร
มาภิบาล
บุคลากรของ ทต.
มหาไชยมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับบริการสาธาร
ณะ ร้อยละ 75

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ตาบลมหาไชย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานบุคคล
สานักปลัด

-งานบุคคล
สานักปลัด

-กองคลัง
-กองช่าง
-สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่

โครงการ

4

โครงการซ่อมแซมวัสดุ/
ครุภัณฑ์สานักงาน

5

โครงการจัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของ ทต.มหา
ไชย
โครงการประโยชน์ตอบ
แทนอื่น สาหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ

6

7

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลมหาไชย

วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมวัสดุ /
ครุภัณฑ์สานักงานที่
ชารุดให้ใช้การได้ดี
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าว สาร
ประชาสัมพันธ์งาน
ของเทศบาลตาบล
เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ให้แก่
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างใน
เทศบาลตาบล
เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจา
ตาบลให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซ่อมแซมวัสดุ /
ครุภัณฑ์สานักงาน/
สิ่งก่อสร้าง
จัดทาเอกสารประชา
สัมพันธ์การดาเนินงาน
ของ ทต.มหาไชย อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี
บุคลากรในเทศบาล
ตาบลมหาไชยที่มีสิทธิ์
ได้รับค่าตอบแทนอื่น
เป็นกรณ๊พิเศษทุกคน
ปรับปรุงและบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจาตาบล

2561(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
200,000
200,000

2564(บาท)
200,000

30,000

30,000

30,000

30,000

400,000

400,000

400,000

400,000

30,000

30,000

30,000

30,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
วัสดุครุภัณฑ์สิ่งปลูก
สร้างต่าง อยู่ใน
สภาพดี ร้อยละ 85
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจาก
เทศบาลตาบลมหา
ไชย ร้อยละ 85
บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
-กองคลัง
ประจาสานักงานเพื่อ -กองช่าง
บริการประชาชน
-สานักปลัด
ประชาชนได้รับทราบ -งาน
ข้อมูลข่าสารการ
ประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานของ
สานักปลัดฯ
เทศบาล
พนักงานเทศบาล
-กองคลัง
พนักงานจ้างใน
-กองช่าง
เทศบาลตาบลมีขวัญ -สานักปลัด
กาลังใจในการ
ทางาน
ความพึงพอใจของ
ศูนย์บริการถ่ายทอด -งานเกษตร
ประชาชนในพื้นที่ที่ เทคโนโลยีประจา
สานักปลัด
ได้รับบริการ
ตาบลได้รับการ
สาธารณะ ร้อยละ 75 ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

63

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่

โครงการ

8

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานที่ทางาน
และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลมหาไชย

รวม

9 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อรองรับการบริการ ดาเนินการปรับปรุง
ประชาชนให้มี
ซ่อมแซมสถานที่
ประสิทธิภาพสูงสุด ทางานและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลมหาไชย
วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)
200,000

3,660,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2,960,000

2,960,000

2564(บาท)

2,960,000

แบบ ผ 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับบริการ
สาธารณะ ร้อยละ 75

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ตาบลมหาไชย

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองคลัง
-กองช่าง
-สานักปลัด

-

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
ที่
1

2

3

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตาบล และ
คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดทาแผนชุมชน
ประชาชนในเขตตาบล
มหาไชทั้ง 10 หมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมี
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ส่วนร่วมของประชา
ตาบลมหาไชย
ชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดทาแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมี
ในเขตตาบลมหาไชย
ส่วนร่วมของประชา
ชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ส่งเสริมการเลือกตั้งใน
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นและ การเลือกตั้งในทุก
พืน้ ที่ในทุกระดับให้
ระดับชาติ
ระดับให้บริสุทธิ์
โปร่งใสยุติธรรม
ยุติธรรมและโปร่งใส
3 โครงการ

-

-

2561(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
30,000
30,000

2564(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในด้าน
พัฒนาท้องถิ่น ร้อย
ละ 65

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในด้าน
พัฒนาท้องถิ่น ร้อย
ละ 65

แผนชุมชนตรงตาม
ความต้องการแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง ร้อยละ 75

ประชาชนมีความ
เข้าใจในการเลือกตั้ง

150,000

150,000

150,000

150,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานนโยบาย
และแผน
สานักปลัด

-งานนโยบาย
และแผน
-งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
-สานักปลัด

-

65

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
1

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานบุคลากรงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ทต.
มหาไชย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากร
งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรงาน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยในตาบลมหา
ไชย

2561(บาท)
80,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
80,000
80,000

80,000

100,000

2564(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่
ตาบลมหาไชยได้รับ
การและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่าง
รวดเร็ว ร้อยละ 85
ประชาชนในตาบล
มหาไชยได้รับการ
ป้องกันบรรเทาสาธา
รณภัยอย่างรวด เร็ว
และทั่วถึง ร้อยละ 85
ประชาชนในตาบล
มหาไชยได้รับการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
ร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติงาน ของ
หน่วยกู้ชีพและ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยตาบลมหา
ไชยมีประสิทธิภาพ
สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานป้องกันฯ
สานักปลัด

-งานป้องกันฯ
สานักปลัด

บุคลากรงานป้องกัน -งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัยมี สานักปลัด
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

62

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อพัฒนาประสิทธิ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ /ครุภัณฑ์หน่วยกู้ ภาพการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ชีพ และงานป้องกันและ หน่วยกู้ชีพและบุคลา จาเป็นในการปฏิบัติ
งานหน่วยกู้ชีพและงาน
บรรเทาสาธารณภัยตาบล กรงานป้องกันบรร
ป้องกันและบรรเทาสา
มหาไชย
เทาสาธารณภัยตา
ธารณภัยตาบลมหาไชย
บลมหาไชย
โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ศักยภาพ อปพร.
ของสมาชิก อปพร.
ทบทวนพัฒนา
ในการปฏิบัติงาน
ศักยภาพสมาชิก อป
พร. ในตาบลมหาไชย
โครงการ

66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
4

5

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมผู้นาชุมชน
อป.พร. บุคลากร ผู้นา
หลักสูตรอาสาสมัคร
ให้ผู้เข้าฝึกอบรม
ชุมชน เยาวชน และ
ป้องกันไฟป่า
สร้างแนวร่วมและ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
เป็นตัวแทนในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าใน มหาไชย จานวน 1 รุ่น
พื้นที่
โครงการซักซ้อมแผน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมซักซ้อม
ปฏิบัติการป้องกันบรรเทา เตรียมความพร้อม
แผนการช่วยเหลือ
สาธารณภัย
ของทีมกู้ชีพกู้ภัยใน ผู้ประสบภัยกรณี
การปฏิบัติงานแบบ ฉุกเฉินกับหน่วยงานที่
บูรณาการ
เกี่ยวข้อง
โครงการ

5 โครงการ

วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
40,000

2564(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ทรัพย์สินและประชา
ชนในตาบลมหาไชย
ปลอดภัยจากไฟป่า
ร้อยละ 85

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อาสาสมัครไฟป่ามี
-งานป้องกันฯ
ความรู้ในการควบคุม สานักปลัด
ไฟป่าได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในตาบล
มหาไชยได้รับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
ร้อยละ 85

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

-งานป้องกันฯ
สานักปลัด

19,000

210,000

150,000

110,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความสงบมั่นคงภายใน และการพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์ป้อง
กันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสาคัญ

เพื่อลดการเกิดอุบัติ
เหตุบนท้องถนนประ
ชาชนปฏิบัติตามกฎ
จราจร

2

โครงการอบรมวินัย
จราจรการขับขี่
ปลอดภัย

3

โครงการติดตั้ง
สัญญาณจราจรและ
ป้ายเตือน

4

โครงการจัดชุดเวรยาม
ดูแลความสงบเรียบ
ร้อยป้องกันปราบ
ปรามยาเสพติด

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจร
เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจร
เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยป้องปราม
การระบาดของยา
เสพติดในชุมชน

รวม

4 โครงการ

-

-

2561(บาท)
40,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
40,000
40,000

2564(บาท)
40,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลง ร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ประชาชนปฏิบัติตาม
กฎจราจร ลดการเกิด
อุบัติ เหตุบนท้องถนน
ลง ร้อยละ 85
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ลดลง ร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสัญจร

-สานักปลัด

-กองช่าง

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่
ตาบลมหาไชยลดลง
ร้อยละ 85

ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎจราจร มี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร
ประชาชนในพื้นที่
ตา บลมหาไชยมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

120,000

150,000

120,000

120,000

-

-

-งานป้องกัน
สานักปลัด

-

68

1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัด
กิจกรรมรณรงค์ ตั้งจุดให้
บริการภายในตาบลมหา
ไชยในช่วงเทศกาลสง
กรานต์ และเทศกาลปีใหม่
จัดกิจกรรมอบรมวินัย
จราจรให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในตาบลมหา
ไชย
ดาเนินการติดตั้งสัญญาณ
จราจรและป้ายเตือนตาม
จุดอันตรายต่างๆภายใน
ตาบลมหาไชย
จัดตั้งเวรยามรักษาเหตุใน
หมู่บ้าน ชุมชน ในทุก
หมู่บ้านของตาบลมหาไชย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน(กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดี งาม)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1

โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย
ท้องถิ่นสู่ชุมชน

2

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์รดน้าดาหัวผู้
เฒ่าผู้แก่ตาบลมหาไชย

3

โครงการสืบสานศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีที่
สาคัญของท้องถิ่นและรัฐ
พิธีที่สาคัญของชาติ

วัตถุประสงค์

2561(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

2564(บาท)

จัดกิจกรรมต่างๆในวัน
สงกรานต์ให้ประชาชน
ตาบลมหาไชยได้เข้า
ร่วม

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมประเพณีวัน
สาคัญของท้องถิ่นและ
รัฐพิธีสาคัญของชาติ

40,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 65 ของ
ประชาชนตาบลมหา
ไชยรู้จักการใช้ภูมิ
ปัญญาแพทย์แผน
ไทยในการรักษาโรค
ร้อยละ 65 ของ
ประชาชนตาบลมหา
ไชยได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนได้รับการ -งานสาธารณ
บาบัดโดยแพทย์แผน สุข
ไทยและนวดแผน
สานักปลัด
ไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้เรียนรู้
และร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป
ร้อยละ 85 ของประ ประชาชนได้ร่วม
ชาชนในพื้นที่ ทต.
แสดงออกซึ่งความ
มหาไชยได้แสดงออก เคารพต่อสถาบัน
ซึ่งความเคารพต่อ
ชาติ ศาสนา พระ
สถาบันชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ และประ
พระมหากษัตริย์
เพณีวัฒนธรรมท้อง
วัฒนธรรมประเพณี ถิ่นได้รับการสืบทอด

-งานการศึกษา
สานักปลัด

-งานการศึกษา
สานักปลัด

69

เพื่อให้ชุมชนมีการ
ส่งเสริมและใช้
สมุนไพรภูมิปัญญา
ไทยในการดูแล
สุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้
และร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมให้ประ
ชาชนร่วมแสดงออก
ซึ่งความเคารพต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมแกนนา
แพทย์แผนไทยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 110 จานวน 1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน(กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดี งาม)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

4

โครงการแสงธรรมนาชีวิต

5

โครงการฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่(ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีของชุมชน)

รวม

5 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ชุมชนมีการจัด จัดกิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม
ปฏิบัติธรรมและฟัง
ธรรม
เพื่อส่งเสริมประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนประเพณี
ของชุมชน
วัฒนธรรมของชุมชน
วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
20,000
20,000

2564(บาท)
20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

180,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 65 ของ
ประชาชนตาบลมหา
ไชยเรียนรู้หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา
ร้อยละ 85 ของประ
ชาชนในพื้นที่ ทต.
มหาไชยได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชน
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนในตาบล
-งานสาธารณ
มหาไชยเข้าวัดปฏิบัติ สุข
ธรรมเป็นพุทธมากะที่ สานักปลัด
ดี
ประชาชนมีความรัก -งานการศึกษา
และหวงแหน
สานักปลัด
ประเพณีวัฒนธรรมที่
ดีงามของชุมชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ

2

โครงการปลูกหญ้า เพื่อสร้างจิตสานึกให้ แก่
แฝก และปลูกต้นไม้ ประชาชนในการฟื้นฟู
เฉลิมพระเกียรติ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรม
ชาติและสิ่งแวด ล้อม
โครงการรณรงค์ส่ง เพื่อพัฒนาประ สิทธิภาพ
เสริมการลดและคัด การกาจัดขยะและลด
แยกขยะในชุมชน
ปริมาณขยะในชุมชนโดย
เทศ บาลสะอาด
ประชา ชนมีส่วนร่วม
ฉลาดทิ้ง
โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ทัศน์ปลูกต้นไม้รอบ ของชุมชนให้น่าอยู่
บึงกระแด หมู่ที่ 4

3

4

4 โครงการ

เพื่อสร้างจิตสานึกและ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ตามที่สาธารณะในพื้นที่
ตาบลมหาไชย
จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝกตามที่สาธารณะใน
พื้นที่ตาบลมหาไชย
จานวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมอบรมการ
คัดแยกขยะให้กับประ
ชาชนตาบลมหาไชย

งบประมาณและที่มา
2561(บาท)

2562(บาท)

2563(บาท)

2564(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
รอบบริเวณบึงกระแด
จานวน 1 ครั้ง
-

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนตาบลมหาไชย
มีส่วนร่วมในกิจ กรรมอนุ
รักษ์ทรัพยากร ธรรม ชาติ
ร้อยละ 85
ประชาชนในตาบลมหา
ไชยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติ ร้อยละ 85
ประชาชนในพื้นที่มีการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน
ร้อยละ 65

10,000

บริเวณรอบบึงกระแดมี
ต้นไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

70,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมีส่วนร่วม -งานเกษตร
ในการอนุรักษ์
สานักปลัดฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม -งานเกษตร
ในการอนุรักษ์ทรัพ สานักปลัดฯ
ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ปริมาณขยะภายใน -งานสาธารณสุข
ครัวเรือนและชุมชน สานักปลัดฯ
ลดลงชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่
อาศัย
พื้นที่โดยรอบบึงกระ -งานเกษตร
แดมีความร่มรื่น
สานักปลัดฯ
สวยงาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

71

รวม

วัตถุประสงค์

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน(กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ด้านการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอสมเด็จ

-เพื่อดาเนินการ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธันวา
-เพื่อดาเนินโครงการ
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมวันสาคัญ
หรือรัฐพิธีสาคัญของ
ชาติ

-

2561(บาท)
7,000

7,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
7,000
7,000

7,000

7,000

2564(บาท)
7,000

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 85 ของประ
ชาชนในพื้นที่ ทต.
มหาไชยได้แสดงออก
ซึ่งความเคารพต่อ
สถาบันสาคัญของ
ชาติ

ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี เคารพต่อ
สถาบัน มหากษัตริย์

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักปลัดฯ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5ด้านส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนิน
งานของศูนย์รวบรวมข้อ
มูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

เพื่อพัฒนาระบบ
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ให้โปร่งใส สะดวก
ตรวจสอบได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอสมเด็จ
ในการบริหารจัดการ

รวม

1 โครงการ

-

-

2561(บาท)
20,000

20,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
20,000
20,000

20,000

20,000

2564(บาท)
20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ ร้อย
ละ 75

ระบบข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองคลัง

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3ด้านการศึกษา
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการอุดหนุนค่าอา
หารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาในตาบล
มหาไชย
1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเสริมสร้างโภชนา จัดหาอาหารกลางวัน
การที่ดีเหมาะ สมกับ สาหรับเด็กนักเรียน
วัยให้แก่เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
แห่งและโรงเรียน 4
แห่ง
วัตถุประสงค์

-

-

2561(บาท)
1,516,000

1,516,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
1,516,000 1,516,000

1,516,000

1,516,000

2564(บาท)
1,516,000

1,516,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนประถมศึก
ษาในพื้นที่ ต.มหา
ไชยได้รับอาหาร
กลางวัน
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัยมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานการศึกษา
สานักปลัดฯ

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4ด้านสาธารณสุข
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขฯ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการ อสม. ต.
มหาไชย หมู่ 1-10 หมู
บ้าน ละ 7,500 บาท
-

2561(บาท)
75,000

75,000

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
75,000
75,000

75,000

75,000

2564(บาท)
75,000

75,000

แบบ ผ 02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในพื้นที่ ต.
มหาไชยได้รับบริการ
สาธารณสุขครบถ้วน
ร้อยละ 85

ประชาชนได้รับบริ
การสาธารณสุขครบ
ถ้วนและทั่วถึงและมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-งานสาธารณ
สุข
สานักปลัด
-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 03
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน (กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหาร
จัดการน้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม่ หมู่ที่ 9 ตาบลมหา
ไชย เชื่อมต่อบ้านแก้ง
กะอาม หมู่ที่6 ตาบลผา
เสวย อาเภอสมเด็จ
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ที่
7 ตาบลมหาไชย เชื่อม
ต่อ บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่
4 ตาบลแซงบาดาล
อาเภอสมเด็จ

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

2

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
5,000 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ1เมตร( ก่อสร้าง
ปีละ 1,250 เมตร )
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
1,300 เมตรไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร
(ก่อสร้างปีละ 325
เมตร)

2561(บาท)
3,125,000

812,500

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
3,125,000 3,125,000

812,500

812,500

2564(บาท)
3,125,000

812,500

ตัวชี้วัด
(KPI)
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ.

อบจ.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ 03
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลมหาไชย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน (กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหาร
จัดการน้า เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน)
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านการคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านโคกกว้าง หมู่ที่
10 ตาบลมหาไชย
เชื่อมต่อบ้านกอก หมู่ที่ 2
ตาบลผาเสวย
อาเภอสมเด็จ

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
2,180 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร
(ก่อสร้างปีละ 545
เมตร )

รวม

3 โครงการ

-

-

2561(บาท)
1,362,500

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
1,362,500 1,362,500

2564(บาท)
1,362,500

5,300,000

5,300,000

5,300,000

5,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยร้อยละ 85

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ.

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
อาเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์

ที่

รวม

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
(อปท)

แผนงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ 03/1

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน

........โครงการ

ลงชื่อ...................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ
ลงชื่ อ................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ
(....................................................)
(................................................)
ปลัด............................................
นายก....................................................
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ลงชื่อ......................................................
ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
(......................................................)
ท้องถิ่นอาเภอ....................................
(นายอาเภอ......................................................
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .......
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด…………….
1. ยุทธศาสตร์………………………………
1.1 แผนงาน...............
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561(บาท)

รวม

2 โครงการ

-

-

-

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)

-

-

2564(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตาบลมหาไชย

แบบ ผ 06

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่
1

2

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมชี้แจงข้อ
ประจาเดือน
ราชการประจาเดือน
ชี้แจง/ติดตาม/
รายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละงาน/
ฝ่าย/กอง
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และองค์กร ตามหลัก
ในการปฏิบัติราชการ
5 ส.
และการบริการ
ประชาชน

2 โครงการ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-สานักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง

เป้าเหมาย

2561(บาท)

2562(บาท)

2563(บาท)

2564(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดประชุมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างเหมา
บริการทุกเดือน

-

-

-

-

บุคลากรใน ทต.มหา
ไชยมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
ราชการ

จัดกิจกรรม 5 ส.ภายใน
สานักงานเทศบาล
ตาบลมหาไชยอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

-

-

-

-

บุคลากรใน ทต.มหา
ไชยเข้าใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 65
บุคลากรใน ทต.มหา
ไชยมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 65

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ตาบลมหาไชย

-สานักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง

-

-

-

-

-

-

-

-
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลมหาไชย
ที่

แผนงาน

1

บริหารงานทั่วไป

2

บริหารทั่วไป

3

บริหารงานทั่วไป

4

บริหารงานทั่วไป

5

6

หมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์

แบบ ผ 08

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
-

ใช้เก็บเอกสารในสานัก
ปลัด

ครุภัณฑ์สานักงาน

ใช้เก็บแฟ้มเอกสารใน
สานักปลัด

ชั้นเก็บเอกสารชนิด 2ชั้น
6 ช่อง จานวน 3 หลัง

6,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ครุภัณฑ์สานักงาน

ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับห้อง
ประชุม เก้าอี้ 20 ตัว

40,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สาหรับใช้งานสานักงาน
จานวน 3 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สาหรับใช้งานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ปี 62 จานวน 1 เครื่อง ปี
64 จานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
จานวน 2 เครื่อง ปี 62
จานวน 1 เครื่อง ปี 64
จานวน 1 เครื่อง

87,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

35,000

-

35,000

กองคลัง

-

15,000

-

15,000

กองคลัง

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์
บริหารงานทั่วไป งาน ครุภัณฑ์ที่ดินและ
บริหารงานคลัง
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ใช้ในการประชุมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประชุมสภาฯ
ประชุมพนักงานเจ้า
หน้าที่ประจาเดือน ฯลฯ
ใช้ปฏิบัติงานเอก สาร
ค้นคว้าหาข้อมูล
อินเตอร์เน็ต
ใช้ในการจัดทาเอกสาร
ต่างๆ ในกองคลัง

บริหารงานทั่วไป งาน ครุภัณฑ์ที่ดินและ
บริหารงานคลัง
สิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ใช้ในการจัดทาเอกสาร
ต่างๆ ในกองคลัง

2561(บาท)
11,000

2564(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
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ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2
บาน จานวน 2 หลัง

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์(ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลมหาไชย
ที่
7

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

8

บริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

9

บริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

10 เคหะชุมชน

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

11 เคหะชุมชน

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

12 เคหะชุมชน

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ทั่วไป

วัตถุประสงค์
ใช้ในการเก็บ
เอกสารสาคัญ
ต่างๆของกองคลัง
สาหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่กองคลัง
นั่งปฏิบัตหิ น้าที่
ใช้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
ในห้องกองคลัง
ใช้วัดระยะในการ
สารวจออกแบบ
โครงการต่างๆ
ใช้จับระดับในการ
สารวจออกแบบ
โครงการต่างๆ
ใช้สารองในการสูบ
น้าประปาผิวดิน
หมู่บ้านบริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด
จานวน 8 หลัง ปี 61-64
ปีละ 2 หลัง
เก้าอี้นั่งทางาน จานวน
7 ตัว

2561(บาท)
7,000

แบบ ผ 08
งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
7,000
7,000

2564(บาท)
7,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

-

-

-

กองคลัง

เก้าอี้พักคอย จานวน 2
ชุด

10,000

-

-

-

กองคลัง

ซื้อล้อวัดระยะ จานวน 1
ตัว

5,000

-

-

-

กองช่าง

ซื้อกล้องระดับ จานวน 1
ตัว

12,000

-

-

-

กองช่าง

ซื้อเครื่องสูบน้า(ปั๊มหอย
โข่ง ขนาด 5 แรง 2 ตัว
ขนาด 3 แรง 10 ตัว โดย
ปี 61 ขนาด 5 แรง 1 ตัว
ขนาด 3 แรง 2 ตัว ปี62
ขนาด 5 แรง 1 ตัว ขนาด
3 แรง 2 ตัว ปี62 ขนาด3
แรง 3 ตัว ปี 64 ขนาด 3
แรง 3 ตัว

48,000

48,000

45,000

45,000

กองช่าง
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17,500

บัญชีครุภัณฑ์(ต่อ)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลมหาไชย
แผนงาน

ที่
13 เคหะชุมชน

14 เคหะชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ทั่วไป

ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ทวั่ ไป

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ใช้สารองในการสูบ ซื้อซัมเมิร์สซิเบิลพร้อม
น้าประปาบาดาล อุปกรณ์ ขนาด 2 แรง 1
หมู่บ้านบริการ
ตัว ขนาด 1.5 แรง 7 ตัว
ประชาชน
โดย ปี61 ซื้อ ขนาด 2
แรง 1 ตัว ขนาด 1.5 แรง
1 ตัว ปี 62 ซื้อขนาด 1.5
แรง 2 ตัว ปี 63 ซื้อ
ขนาด 1.5 แรง 2 ตัว ปี
64 ซื้อ ขนาด 1.5 แรง 2
ตัว
ใช้ในการปฏิบัติ
ซื้อชุดนิรภัย(งานไฟฟ้า)
งานด้านไฟฟ้าของ จานวน 1 ชุด
พนักงานไฟฟ้า
ประจาเทศบาล
วัตถุประสงค์

2561(บาท)
44,000

แบบ ผ 08

งบประมาณและที่มา
2562(บาท) 2563(บาท)
40,000
40,000

2564(บาท)
40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

10,000

-

-

-

297,500

145,000

92,000

142,000
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