แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ก่อสร้างอาคารเอนกประ
สงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าอาคารสานักงานเทศ
บาลตาบลสูงเนิน ชุมชน
บ้านหันสามัคคี

เพื่อใช้เป็นสถานที่ดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ

ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 3,000,000
36 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่นอ้ ยกว่า 900 ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาล
ตาบลสูงเนิน

2 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ

เพื่อใช้เป็นห้องจาหน่าย

ขนาดกว้าง 3.58 เมตร

เกียรติเทศบาลตาบลสูงเนิน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ยาว 4.65 เมตร หรือมีพื้น

ของผู้มาซื้อผลิต ภัณฑ์ของกลุ่มที่อานวย

โดยการกั้นห้องชั้น 1 ชุมชน

เทศบาลตาบลสูงเนิน

ที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 16.53

ภัณฑ์ได้รับ

ความสะดวกให้กบั ผู้มา

เมตร ตามแบบเทศบาล

ความสะดวก

ซื้อผลิตภัณฑ์

บ้านหันสามัคคี

ตาบลสูงเนิน

89,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการมาร่วม
มีพื้นในการ
กิจกรรม
ประกอบกิจ
กรรม

89,000

89,000

89,000 ร้อยละ 100

มีสถานที่จาหน่วยผลิต

รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์

หน่วยงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

983,535

983,535

983,535

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลัก

เพื่อใช้เป็นเส้นทางใน

ขนาดความกว้าง 5 เมตร

การคมนาคม

ยาว 493 เมตร หนา

ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

จากแยกตลาดเช้าถึงแยก

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ที่ใช้เส้นทางได้ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุ

ถนนเทศบาล 1 ชุมชน

แอสฟัลท์คอนกรีตไม่นอ้ ย

รับความสะดวก

ประตูน้ารุ่งเรือง

กว่า 2,465 ตร.ม. ตาม

คอนกรีตถนนเทศบาล 6

รับผิดชอบ

983,535 ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

แบบเทศบาลตาบลสูงเนิน
2 ก่อสร้างยกระดับถนนคอน

เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ขนาดกว้าง 2.60 เมตร

กรีตเสริมเหล็กพร้อมราง

เดือดร้อนของประชาชน

ยาว 43เมตร หนา 0.10

ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

ระบายน้า ซอยข้างศูนย์วัฒ

ด้านการคมนาคมและการ

เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ที่ใช้เส้นทางได้ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุ

นธรรมอาเภอสูงเนิน ชุมชน

ระบายน้าเสีย

ไม่นอ้ ยกว่า 111.80 ตา

รับความสะดวก และน้าเสียจากครัว

รางเมตร และก่อสร้างราง

และน้าเสียมี

บูรพาสามัคคี

165,000

165,000

165,000

165,000 ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความ

เรือนมีทางระบายไม่สง่

กองช่าง

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ระบายน้าคอนกรีตเสริม

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบ
หลัก

ทางระบาย

กลื่นเหม็น

เหล็กขนาดปากรางกว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
เมตร ยาวรวม 86 เมตร
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบเทศบาล
ตาบลสูงเนิน
3 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

การคมนาคม

ยาว 675 เมตร หนา

ของประชาชน สะดวกในการสัญจร

กรีต สายทางไปบริษทั

0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจรา

ที่ใช้เส้นทางได้ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุ

505 โภคภัณฑ์จากัด ชุมชน

จรไม่นอ้ ยกว่า 3,375

รับความสะดวก

เบญจมิตร

ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน

แบบพาราแอสฟัลท์ตกิ คอน

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความ

กองช่าง

คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร พร้อมตีเส้น

4 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ตกิ คอน
กรีต สายหน้ามูลนิธสิ งู เนิน

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคม

จราจร ตามแบบเทศบาล
ตาบลสูงเนิน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 202 เมตร หนา
0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจรา

785,000

785,000

785,000

785,000 ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ที่ใช้เส้นทางได้ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุ

กองช่าง

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จรไม่นอ้ ยกว่า 1,010
ตารางเมตร ไม่มไี หล่ทาง

สงเคราะห์สว่างแสงธรรม
ธรรมสถาน ชุมชนสว่าง

พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบเทศบาลตาบลสูงเนิน
5 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
ติกคอนกรีต ถนนมิตรสัมพันธ์ การคมนาคม
425 เมตร หนา 0.05
ซอย 7 ช่วงแยกหลังปั๊ม
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
น้ามันสหกรณ์ถงึ บ้านเลขที่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,700 ตาราง
340 หมู่ 4 ชุมชนแสงไทย
เมตร ไม่มไี หล่ทาง พร้อมตี
ประปาพัฒนา
เส้นจราจร ตามแบบ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
6 ขยายเขตติดตั้งไฟฟูา
เพื่อให้ประชาชนมีความ
ถนนที่ยังไม่มกี ารติดตั้ง
สาธารณะและขยายเขต
ปลอดภัยในการใช้ถนนใน ไฟฟูาสาธารณะและครัว
ประปา
ช่วงเวลากลางคืนและมีน้า เรือนที่ยังไม่มนี ้าประปา
ประปาใช้อย่างทั่วถึง
ใช้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รับความสะดวก

แสงธรรม

7 ก่อสร้างปูายประจาชุมชน
14 ชุมชน

เพื่อจัดให้มปี าู ยชื่อชุมชน
จานวน 14 ปูาย

ปูายชื่อชุมชน จานวน 14
ปูาย

1,045,000

1,045,000

1,045,000

1,045,000 ร้อยละ 70

400,000

400,000

400,000

400,000 ร้อยละ 90
ของประชาชน
มีความปลอด
ภัยและมีน้า
ประปาใช้

420,000

420,000

420,000 ร้อยละ 100
ของชุมชน มี
ปูายบอกชื่อ
ชุมชน

(2560:500,000)

420,000

ประชาชนได้รับความ
ของประชาชน สะดวกในการสัญจร
ที่ใช้เส้นทางได้ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุ
รับความสะดวก

-ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้ถนนสัญจรไป
มาช่วงเวลากลางคืน
-ประชาชนมีน้าประปา
ใช้เพิ่มมากขึ้น
-ทาให้ทราบแนวเขต
ของชุมชนแต่ละชุมชน
อยู่บริเวณใดชัดเจนยิ่ง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3,4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่,พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2,7 ด้านการพัฒนาการศึกษา,ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการแก้ปญ
ั หาสังคม
และความยากจน ด้วยการ
จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ทางานพิเศษในช่วงปิดภาค
การศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรียน/นักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิดประ
โยชน์โดยการปฏิบตั งิ าน
ในช่วงปิดภาคเรียนสร้าง
รายได้ให้กบั นักเรียน/
นักศึกษา

(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน
จานวน 20 คน

2561
(บาท)
120,000
(2560:120,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
120,000 ร้อยละ 90 ของ นักเรียน/นักศึกษา มี
นักเรียนที่ร่วม ประสบการณ์ในการ
โครงการฯ
ทางานและมีรายได้ช่วย
สร้างรายได้ให้ เหลือครอบครัวในช่วง
กับครอบครัว ปิดภาคเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3,4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่,พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2,7 ด้านการพัฒนาการศึกษา,ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.2 แผนงานการศึกษา
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 อาหารกลางวันและอาหาร
เสริม(นม)

2 งานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้รับนม
และอาหารกลางวันที่มี
สารอาหารครบถ้วนถูก
หลักโภชนาการ

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักในคุณค่าของตน
เอง ได้แสดงความสา
มารถและได้รับความสนุก
สนานรื่นเริง

(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อวัตถุดบิ ในการ
ประกอบอาหารให้โรง
เรียนสังกัด สพฐ.และ
ศพด.
-จัดซื้อนมให้นกั เรียน
เรียนสังกัด สพฐ.และ
ศพด.
จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็ก
และเยาวชนในเขตเทศ
บาลเข้าร่วม ประมาณ
1,000 คน

2561
(บาท)
6,069,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,069,000

6,069,000

(2560:5.996,000)

2,886,000

2,886,000

2,886,000

350,000

350,000

(2560:2,841,480)

350,000
(2560:350,000)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

6,069,000 ร้อยละ 100

ของนักเรียนได้
รับสารอาหาร
ครบถ้วนถูก
2,886,000 หลักโภชนาการ
มีสขุ ภาพกาย
และจิตที่ดี
350,000 ร้อยละ 90
ของเด็กที่เข้า
ร่วมงานได้รับ
ความสุข

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
-นักเรียนได้รับสาร
กองการศึกษา
อาหารที่ครบถ้วนถูก
หลักโภชนาการ
-นักเรียนมีสขุ ภาพกาย
และจิตที่ดี

เด็กและเยาวชนรู้สกึ
กองการศึกษา
ภูมใิ จในคุณค่าของ
ตนเองและเจริญเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3,4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่,พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 2,7 ด้านการพัฒนาการศึกษา,ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 งานประเพณีสงกรานต์

2 งานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประ
เพณีไทยให้คงอยู่สบื ไป

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน จานวน
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพ
ณีไทยให้คงอยู่สบื ไป

ประชาชน จานวน
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

2561
(บาท)
450,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000
450,000

(2560:450,000)

400,000
(2560:400,000)

400,000

400,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
450,000 ร้อยละ 90 ของ -ประชาชนตระหนักใน กองการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครง การร่วมกันอนุรักษ์
การ มีสว่ นร่วม วัฒนธรรมไทย
ในการอนุรักษ์ -ประเทศไทยคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงามให้คงอยู่สบื ไป
400,000 ร้อยละ 90 ของ -ประชาชนตระหนักใน กองการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครง การร่วมกันอนุรักษ์
การ มีสว่ นร่วม วัฒนธรรมไทย
ในการอนุรักษ์ -ประชาชนมีจติ สานึก
วัฒนธรรมไทย ในคุณประโยชน์ของน้า

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

3 งานประเพณีกนิ เข่าค่า

4 ประเพณีแห่เทียนพรรษา

5 งานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนร่วม
กันจัดกิจกรรมและเผย
แพร่ประวัตอิ ารยธรรม
ของสูงเนินในอดีตให้ประ
ชาชนทั่วไปและนักท่อง
เที่ยวได้รู้จกั อย่างแพร่
หลาย
เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพ
ณีไทยให้คงอยู่สบื ไป

เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและ
ฉลองวันแห่งชัยชนะท่าน
ท้าวสุรนารี

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน จานวน
1,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

ของทุกปี
ประชาชน จานวน
500 คน เข้าร่วม
กิจกรรม

จัดขบวนแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของอาเภอ
สูงเนินเข้าร่วมที่จงั หวัด
นครราชสีมาในวันที่ 23
มีนาคม 2561

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

(2560:300,000)

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

(2560:50,000)

100,000
(2560:100,000)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
300,000 ร้อยละ 90 ของ -ประเพณีกนิ เข่าค่า กองการศึกษา
ผู้เข้าร่วมงานได้ เป็นที่รู้จกั ของนักท่อง
ทราบประวัติ เที่ยวทั้งชาวไทยและ
อารยธรรมของ ชาวต่างชาติ
อาเภอสูงเนิน -ทุกภาคส่วนได้แสดง
พลังความรักความสา
มัคคีจดั กิจกรรมจนสา
เร็จลุลว่ ง
50,000 ร้อยละ 90 ของ -ประชาชนตระหนักใน กองการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครง การร่วมกันอนุรักษ์
การ มีสว่ นร่วม วัฒนธรรมไทย
ในการอนุรักษ์ -ประเทศไทยคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงามให้คงอยู่สบื ไป
100,000 ประชาชนและ -ประชาชนตระหนักใน กองการศึกษา
พนักงานเข้าร่วม วีรกรรมของท่านท้าว
จานวน 300 สุรนารี
คน
-ประเทศไทยคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงามให้คงอยู่สบื ไป

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

6 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

7 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ชิงแชมป์เทศบาลตาบล
สูงเนิน

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้เยาวชนและ
จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
ประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเล่นกีฬา
ใช้เวลาว่างให้เกิดประ
- เพื่อให้เยาวชนและ
โยชน์หา่ งไกลยาเสพติด
ประชาชนร่วมรณรงค์ตอ่
อย่างต่อเนื่องเป็นประ
ต้านยาเสพติด
จาทุกปีอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- เพื่อให้เยาวชนและ
จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬา
ประชาชนได้ออกกาลังกาย ฟุตซอล เป็นประประจา
และเล่นกีฬา
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
180,000
180,000

(2560:180,000)

200,000
(2560:200,000)

200,000

200,000

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
180,000 ร้อยละ 90
ของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ไม่ตดิ ยาเสพติด

200,000 ร้อยละ 90
ของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
มีสขุ ภาพแข็ง
แรงและไม่ตดิ
ยาเสพติด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- เยาวชนและประชา
ชนมีสขุ ภาพแข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
- เยาวชนและประชา
ชนห่างไกลยาเสพติด
ตามนโยบายรัฐบาล
- เยาวชนและประชา กองการศึกษา
ชนมีสขุ ภาพแข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
- เยาวชนและประชา
ชนห่างไกลยาเสพติด
ตามนโยบายรัฐบาล

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 ปูองกันและควบคุมไข้เลือด
ออกแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดอัตราการปุวย
และตายของผุ้ปวุ ยโรคไข้
เลือดออกให้นอ้ ยลง
- เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
การดาเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาล
- เพื่อลดการใช้สารเคมี
ในการกาจัดแหล่งลูกน้า
ยุงลายและยุงตัวเต็มวัย

(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดให้มกี ารปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกตามฤดูกาลระบาด
ระหว่างการระบาดและ
หลังการระบาด
- จัดให้มกี ารเผยแพร่
การใช้สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในการ
กาจัดลูกน้ายุงลายและ
ยุงตัวเต็มวัย
- จัดให้มกี ารสนับสนุน
สารเคมีและวัสดุในการ

2561
(บาท)
100,000
(2560:100,000)

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

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
100,000 - อัตราการ
ปุวยด้วยโรคไข้
เลือดออกลดลง
ร้อยละ 20
ของผู้ปวุ ยในปี
ที่ผ่านมา
- มีวัสดุอปุ
กรณ์เพียงพอ
ใช้ในการปฏิบตั ิ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้
เลือด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดการดาเนินการ
เชิงรุกด้านการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก
- เจ้าหน้าที่และหน่วย
งานมีการเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงาน
ปูองกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคไข้
เลือดออกในเขตเทศ
บาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณ
สุขฯ

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
กาจัดลูกน้ายุงลายและ
ยุงตัวเต็มวัยในโรงเรียน
ชุมชน วัด
-จัดให้มกี ารอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 14 ชุมชน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 3 กลุ่ม

- เพื่อเป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ
การบริการด้านสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพทีม
สุขภาพของ อสม.ให้มขี ีด
ความสามารถในการให้
บริการสุขภาพแบบองค์
รวมและเชิงรุก
- เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริการและการมีสว่ น
ร่วมของภาครัฐและชุมชน
ในการจัดบริการ

3 ปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

- เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันให้ จัดอบรมให้ความรู้เยาว
วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้า ชนทัง้ 14 ชุมชน
ใจเกี่ยวกับปัญหาและผล
กระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)
ออก ร้อยละ
100

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

(2560:200,000)

50,000
(2560:50,000)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนมีทางเลือก
ในการใช้วิธกี าจัดลูกน้า
ยุงลายและตัวเต็มวัย
200,000 ร้อยละ 80
- สามารถแลกเปลี่ยน กองสาธารณ
ของผู้ที่เกี่ยว เรียนรู้รูปแบบการบริ
สุขฯ
ข้องมีความรู้ การด้านสุขภาพและ
ความเข้าใจ
พัฒนาศักยภาพทีมสุข
มากขึ้น
ภาพของ อสม.ให้มขี ีด
ความสามารถในการให้
บริการสุขภาพแบบ
องค์รวมและเชิงรุก
- เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริการและการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ
และชุมชนในการจัด
บริการ
50,000 ร้อยละ 70
- เยาวชนมีภมู คิ ุ้มกัน กองสาธารณ
ของเยาวชนมี มีความรู้ ความเข้าใจ
สุขฯ
ความรู้ความเข้า เกี่ยวกับปัญหาและผล
ใจมากขึ้น
กระทบที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์กอ่ นวัย

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

- เพื่อแก้ปญ
ั หาการตั้ง
ครรภ์กอ่ นวัยอันควร
4 โครงการรณรงค์ฉดี วัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนขั บ้า ฉีด
ยาคุมและทาหมันสุนขั และ
แมว

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรคและการ
ปูองกันโรคพิษสุนขั บ้า
- เพื่อปูองกันการเกิด
โรคพิษสุนขั บ้า
- เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การถูกสุนขั บ้ากัดของ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
- เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การเลี้ยงสุนขั แมว ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อควบคุมและลด
จานวนสุนขั แมวจรจัด

- ให้ความรู้เรื่องโรค
และการปูองกันโรคพิษ
สุนขั บ้าแก่ประชาชน
- ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนขั บ้าในสุนขั แมว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของสุนขั แมว
- ฉีดฮอร์โมนคุมกาเนิด
ในสุนขั แมวเพศเมียไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ของสุนขั แมวเพศเมีย
- ตอนสุนขั แมว ไม่
น้อยกว่า 200 ตัว

110,000

110,000

110,000

110,000 - สุนขั แมว
ของประชาชน
ได้รับการฉีดวัค
ซีนปูองกันโรค
พิษสุนขั บ้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80
- สุนขั แมว
ของประชาชน
ได้รับการฉีด
ฮอร์โมนคุมกา
เนิดในสุนขั แมว
เพศเมียไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
- อัตราการ
เกิดโรคพิษสุนขั
บ้าในสัตว์เลี้ยง
ของประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อันควร
- เพื่อแก้ปญ
ั หาการ
ตั้งครรภ์กอ่ นวัยอันควร
- ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณ
เรื่องโรคและการปูอง
สุขฯ
กันโรคพิษสุนขั บ้า
- ไม่เกิดโรคพิษสุนขั
บ้าในสุนขั แมว
- ประชาชนไม่มอี ตั รา
เสี่ยงต่อการถูกสุนขั บ้า
กัด
- ประชาชนมีจติ สานึก
ในการเลี้ยงสุนขั แมวไม่
ให้มผี ลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
- เทศบาลเป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)
เป็นศูนย์
- อัตราการ
ถูกสุนขั แมวที่
เป็นโรคพิษสุนขั
บ้ากัดของประ
ชาชนเป็นศูนย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 ปูองกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรื่องของภัยจากยา
เสพติด
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนที่เคยเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดให้มกี ารแจ้งเบาะแส
ผู้เสพและผู้คา้ ยาเสพติด
รวมถึงการอบรมให้คา
แนะนาในเรื่องของภัย
โทษ

2561
(บาท)
100,000
(2559:100,000)

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

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80
- เยาวชนและประชา กองสาธารณ
ของผู้ที่เคย
ชนมีความรู้ในเรื่องของ
สุขฯ
เกี่ยวข้องกับยา ภัยจากยาเสพติด
เสพติดมีคณ
ุ
- เยาวชนและประชา
ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น ชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
- เยาวชนและประชา
ชนที่เคยเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดสามารถกลับ
มาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู
อายุ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้สงู อายุมี
ความรู้ความเข้าใจปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองทั้งด้านโภชนาการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่าง
กายและจิตใจ
- เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้ผู้สงู
อายุมที ศั นคติที่ดตี อ่ การ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพื่อดารงอยู่ในสังคม

(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ผู้สงู อายุมคี วามรู้
ความเข้าใจและนามา
ประยุกต์ใช้ได้ ปีละ 1
ครั้ง จานวน 200 คน

2561
(บาท)
200,000
(2560:200,000)

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

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
200,000 ผู้สงู อายุมคี วาม
เข้าใจในการดู
แลสุขภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 80

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
- ผู้สงู อายุมคี วามรู้
กองสวัสดิการ
ความเข้าใจในการดูแล
สังคม
สุขภาพร่างกายและจิต
ใจดีขึ้น
- ผู้สงู อายุทศั นคติใน
การใส่ใจดูแลสุขภาพ
มากขึ้น
- ผู้สงู อายุสามารถดา
รงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุ
บันได้อย่างมั่นใจและมี
ความสุข

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2 เข้าวัดฟังธรรม

3 บ้านกลางผู้สงู อายุ

อย่างมีคณ
ุ ค่า
- เพื่อส่งเสริมให้ประชา
ชนเข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา รู้หลัก
ปฏิบตั ธิ รรม การภาวนา
จิตที่ถกู ต้อง รู้หลักการ
อบรมกล่อมเกลาจิตใจ
ให้ออ่ นโยน
- เพื่อให้ประชาชนในชุม
ชนนาธรรมะมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและอยู่ใน
สังคม
- เพื่อให้ผู้สงู อายุได้รับ
การส่งเสริม ปูองกัน รัก
ษาและฟื้นฟูร่างกาย
อย่างเหมาะสม
- เพื่อเพิ่มทักษาการดู
แลผู้สงู อายุให้สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
สุข

จัดให้มกี ารเข้าวัดฟัง
ธรรมในช่วงเข้าพรรษา
ทุกวันพระ

จัดให้มกี ารดูแลสุขภาพ
ให้คาแนะนาในการดูแล
ตนเอง และกิจกรรมที่
เหมาะสมให้ผู้สงู อายุ
ทั้ง 14 ชุมชน เป็นประ
จาทุกเดือน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

40,000

40,000

40,000

10,000

10,000

(2560:40,000)

10,000
(2560:10,000)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

40,000 ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
พระพุทธศาส
นาสามารถนา
หลักธรรมมาใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตและอยู่ใน
สังคมได้อย่าง
มีความสุขร้อย
ละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนเข้าใจใน กองสวัสดิการ
หลักธรรมของพระพุทธ
สังคม
ศาสนา รู้หลักการปฏิ
บัตธิ รรม การภาวนา
จิตที่ถกู ต้อง มีจติ ใจ
อ่อนโยนมีสามธิ และ
สติในการดาเนินชีวิต
ประจาวัน
- ประชาชนสามารถ
นาหลักธรรมมาใช้ใน
การดาเนินชีวิตและอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
10,000 ร้อยละ 100 - ผู้สงู อายุได้รับการดู กองสวัสดิการ
ของผู้สงู อายุได้ แลอย่างต่อเนื่องทั้ง
สังคม
รับบริการและ 14 ชุมชน
การดูแลอย่าง - ผู้สงู อายุได้รับการ
ต่อเนื่อง
ส่งเสริมปูองกันรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย
- ผู้ดแู ลสามารถดูแล

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลและฟื้นฟูผู้สงู อายุใน
ชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สุขภาพผู้สงู อายุได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- ชุมชนมีสว่ นร่วมใน
การดูแลซึ่งกันและกัน
มีจติ สานึกที่ดตี อ่ กัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงานงบกลาง
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์

เพื่อช่วยผู้ปวุ ยเอดส์ที่อยู่
ในหลักเกณฑ์จะได้รับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

2 เบี้ยยังชีผู้สงู อายุ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิ
การให้แก่ผู้สงู อายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขึ้น
ไปและได้ขึ้นทะเบียนขอ
รับเบี้ยยังชีพไว้กบั องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ปวุ ยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ คนละ 500 บาทต่อ
เดือน
ผู้สงู อายุที่อยู่ในเกณฑ์
ได้รับเบี้ยยังชี

2561
(บาท)
10,000

12,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

12,500,000

12,500,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
10,000 ร้อยละ 100 ผู้ปวุ ยเอดส์ได้รับความ กองสวัสดิการ
ของผู้ปวุ ยเอดส์ ช่วยเหลือบรรเทาความ
สังคม
มีชีวิตความเป็น เดือดร้อน
อยู่ที่ดขี ึ้น
12,500,000 ร้อยละ 100
ผู้สงู อายุได้รับความ
กองสวัสดิการ
ของผู้สงู อายุมี ช่วยเหลือบรรเทา
สังคม
ชีวิตความเป็น ความเดือดร้อน
อยู่ที่ดขี ึ้น

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ

วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิ
การเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มสี ทิ ธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดที่
ได้แสดงความจานวโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ไว้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้พิการที่อยู่ในเกณฑ์ได้
รับเบี้ยยังชีพ

2561
(บาท)
4,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000

4,000,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
4,000,000 ร้อยละ 100 คนพิการได้รับความ
กองสวัสดิการ
ของคนพิการมี ช่วยเหลือบรรเทาความ
สังคม
ชีวิตความเป็น เดือดร้อน
อยู่ที่ดขี ึ้น

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ชุมชนร่วมใจจัดการน้าเสีย
ในครัวเรือน

- เพื่อรณรงค์สร้างจิต
สานึกให้ประชาชนร่วมกัน
จัดการน้าเสียที่เกิดจาก
ครัวเรือน

2 ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน

-เพื่อส่งเสริมให้ประชา
ชนคัดแยกขยะมูลฝอยตั้ง
แต่ตน้ ทาง
-เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็น
ของมีคา่
-เพื่อเสริมสร้างความ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัด
การน้าเสียให้กบั ประชา
ชนและสถานประกอบ
การ
จัดอบรมและกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอย ให้ชุม
ชนทั้ง 14 ชุมชน

2561
(บาท)
50,000

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

(2560:50,000)

70,000
(2560:70,000)

70,000

70,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมอบรม มีความ กองสาธารณ
ของผู้เข้าร่วม รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขฯ
อบรมมีความรู้ การจัดการน้าเสียที่ถกู
ความเข้าใจ
ต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการ เกี่ยวข้อง
จัดการน้าเสีย
70,000 -ประชาชนมี -สามารถลดปริมาณ กองสาธารณ
จิตสานึกที่ดใี น ขยะมูลฝอยจากแหล่ง
สุขฯ
การคัดแยกขยะ กาเนิดได้
โดยสามารถนา -ประชาชนสามารถ
กลับมาใช้ใหม่ บริหารจัดการได้อย่าง
ทาให้ปริมาณ ยั่งยืน

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
สามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)
ขยะมูลฝอย ใน
ชุมชนลดลง
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1,3 ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ,ด้านการพัฒนาการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาเรียนรู้ปรับ
เปลี่ยนการดาเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียงและพัฒนาส่งเสริม
การเกษตรให้เกิดการมี
ส่วนร่วมสร้างความเข้ม
แข็งและสามารถพึ่
งตนเองได้
- เพิ่มศักยภาพการผลิต
และลดต้นทุนทาให้มรี าย
ได้เพิ่มขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดให้มกี ารศึกษาอบรม
การแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบั ประชาชน
จานวน 100 คน

2561
(บาท)
100,000
(2560:100,000)

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

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
100,000 ประชาชนได้รับ - ประชาชนได้รับ
กองสวัสดิการ
ความรู้ ร้อยละ ความรู้เกี่ยวกับการ
สังคม
80
พัฒนาส่งเสริมด้านการ
เกษตรตามแนวเศรษฐ
กิจพอเพียง
- ประชาชนสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการปรับปรุงด้าน
เกษตรของตนเอง

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
รายได้

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีทาง
เลือกในการประกอบ
อาชีพหารายได้ให้กบั
ครอบครัว

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดให้มกี ารอบรมด้าน
อาชีพต่างๆ ให้กบั
ประชาชน จานวน 80
คน

2561
(บาท)
200,000
(2560:200,000)

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

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
หลัก
(บาท)
200,000 ร้อยละ 80
- ประชาชนมีความรู้ กองสวัสดิการ
ของผู้เข้ารับการ ในการประกอบอาชีพ
สังคม
อบรมมีอาชีพ อื่นนอกเหนือจากที่ทา
และรายรายได้ อยู่
เพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนที่เข้ารับ
การอบรมมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1,3 ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ,ด้านการพัฒนาการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.2 แผนงานการพาณิชย์
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 อบรมผู้ประกอบการค้า
(ตลาดสด,ร้านอาหาร,แต่ง
ผม เสริมสวย)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
- เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่ให้ได้รับอันตรายจาก
บริการ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดให้มกี ารอบรมให้
ความรู้โดยวิทยากรจาก
สาธารณสุขจังหวัดนคร
ราชสีมา จานวน 100
คน

2561
(บาท)
50,000
(2560:50,000)

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

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80
ของผู้ประกอบ
การค้ามีความรู้
ความเข้าใจทา
ให้มผี ู้ซื้อสินค้า
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสุขาภิบาลอาหาร
- ผู้บริโภคได้รับบริ
การที่สะอาดปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณ
สุขฯ

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4,6 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่,ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดงานเฉลิมฉลองของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หวั ฯ และพระราชวงศ์

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั

2 วันเทศบาล

เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับ
ชุมชนต่างๆในเขตเทศ
บาล

(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

24 เม.ย. 61

2561
(บาท)
750,000

50,000
(2560:50,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
750,000 750,000

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
750,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้แสดงความ
ประชาชนที่เข้า จงรักภักดีถวายแด่องค์
ร่วมโครงการฯ พระบาทสมเด็จพระ
มีความจงรัก เจ้าอยู่หวั และพระราช
ภักดี
วงศ์
50,000 ร้อยละ 85 ของ ประชาชนมีความเข้าใจ
ชุมชนที่เข้าร่วม และมีสว่ นร่วมในการ
งานมีความรู้ ปกครองท้องถิ่นมากขึ้น
ความเข้าใจใน
การปกครอง
ท้องถิ่นมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

3 เทศบาลพบประชาชน

4 เผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กฏหมายรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนในชุมชนและรับ
ทราบปัญหาความต้อง
การของชุมชน

เพื่อเสริมสร้างและพัฒ
นาให้ประชาชน รวมถึงผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนัก
งานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
และกฎหมายรัฐธรรมนูญ

(ผลผลิตของโครงการ)
14 ชุมชน

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000

(2560:250,000)

จัดอบรมให้เผยแพร่
ความรู้ดา้ นกฎหมายให้
แก่ประชาชน ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงาน จานวน 300
คน

100,000
(2560:100,000)

100,000

100,000

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
250,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครง
การฯมีความ
สัมพันธ์ที่ดกี บั
เทศบาล
100,000 ประชาชน ผู้
บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎ
หมายและสา
มารถนาไปประ
ยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันและ
การทางานใน
องค์กรได้ ร้อย
ละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนและสามารถ
นาปัญหาความต้อง
การของแต่ละชุมชนมา
เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้
- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการปกครองในระ
บอบประชาธิปไตยและ
เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
- ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันอย่างมีประ
สิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

5 จัดการเลือกตั้งนายกเทศ
มนตรีสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสูงเนินทั่วไปกรณี
ครบวาระ

6 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ในการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ

7 จัดพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ใน
งานพระราชพิธพี ระราช
ทานเพลิงพระบรมศพ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อจัดให้มกี ารเลือกตั้ง จานวนผู้มสี ทิ ธิที่ออกมา
นายกเทศมนตรีและสมา ใช้สทิ ธิในการเลือกตั้ง
ชิกสภาเทศบาลตามระ
ตามเกณฑ์
บอบประชาธิปไตย
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิในการเลือกตั้งเลือก
บุคคลที่มคี ณ
ุ ภาพเข้ามา
ทาหน้าที่ในการบริหาร
เทศบาลตาบลสูงเนิน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การปฏิบตั งิ านให้ผู้บริ
และศึกษาดูงานให้แก่
หารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ พนัก เทศบาล และบุคลากร
งานเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลฯ จานวน
- เพื่อนาความรู้ที่ได้รับ
100 คน
จากการอบรมมาพัฒนา
การทางานให้มปี ระสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อจัดให้มกี ารถวาย
จัดพระราชพิธี 1 ครั้ง
ดอกไม้จนั ทน์ในงานพระ
ปี 2560
ราชพิธพี ระราชทานเพลิง

2561
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000

(2560:800,000)

200,000
(2560:200,000)

100,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
800,000 ร้อยละ 70
- ได้นายกเทศมนตรี
ของผู้มสี ทิ ธิ
และสมาชิกสภาเทศ
ออกมาใช้สทิ ธิ บาลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้งของประชาชน
อย่างแท้จริง
- ประชาชนใช้สทิ ธิใน
การเลือกตั้งตามระ
บอบประชาธิปไตย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการอบรมและศึก
ษาดูงานไปพัฒนาการ
ทางานให้มปี ระสิทธิ
ภาพมากขึ้น

สานักปลัด

ร้อยละ 100 ประชาชนได้ร่วมกันส่ง
ของประชาชน เสด็จสู่สวรรคาลัย
เข้าร่วมพระราช

สานักปลัด

200,000 ร้อยละ 100

ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศ
บาล และบุคลา
กร มีประสิทธิ
ภาพในการทา
งานเพิ่มมากขึ้น

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
๘ ปรับปรุงแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (2561-2564)

9 จัดทาแผนการดาเนินงาน

๑๐ จัดทารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

พระศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช
เพื่อเป็นแผนที่แสดงถึงทิศ
ทางการพัฒนาของเทศ
บาลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนา
ระดับชาติ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเปูา
หมาย รายละเอียด
งบประมาณ ระยะเวลา
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในปีงบประมาณ
ที่ชัดเจน
- เพื่อรายงานให้ผู้บริ
หาร คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล สภาเทศบาล
และประชาชน ได้ทราบว่า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พิธี

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลฯ

จัดทาแผนการดาเนิน
งานประจาปีงบ
ประมาณ

จัดทารายงานการติด
ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของปีที่
ผ่านมา

30,000

30,000

30,000

15,000

15,000

30,000

30,000

(2560:30,000)

15,000
(2560:15,000)

30,000
(2560:15,000)

30,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถใช้เป็นแผนที่
โครงการที่ได้ดา แสดงถึงทิศทางการ
เนินการตาม พัฒนาของเทศบาลให้
แผนพัฒนาสาม เป็นไปในทิศทางเดียว
ปี
กันกับแผนพัฒนาจัง
หวัดและแผนพัฒนา
ระดับชาติได้
15,000 ร้อยละ 100 ทาให้การดาเนินโครง
ของโครงการ การ/กิจกรรม สาเร็จ
มีความชัดเจน ลุลว่ งวางไว้
ในการดาเนิน
การ

30,000 ร้อยละ 100
ของข้อมูลใน
รายงานใช้เป็น
แนวทางในการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

- ทาให้ผู้บริหาร คณะ กองวิชาการ
กรรมการพัฒนาเทศ
และแผนงาน
บาลสภาเทศบาล และ
ประชาชน ได้ทราบว่า

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ในปีที่ผ่านมาเทศบาลได้
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างและใช้งบประ
มาณไปจานวนเท่าใด
- เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผน
พัฒนาสาหรับปีตอ่ ไป
๑๑ ปรับปรุงงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สนิ

เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดนิ
โรงเรือนและปูายในงาน
แผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบนั
สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการตรวจสอบผู้อยู่ใน
ข่ายต้องชาระภาษี

โดยการออกสารวจและ
ประสานสานักงานที่ดนิ ฯ
เพื่อขอรายการเปลี่ยน
แปลงเกี่ยวกับแปลง
ที่ดนิ

30,000
(2560:30,000)

30,000

30,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วางแผนพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาล
ปีตอ่ ไปได้
ได้ดาเนินโครงการ/กิจ
กรรมอะไรบ้างและใช้
งบประมาณไปจานวน
เท่าใด
- ผู้บริหารสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนพัฒนาในปีตอ่ ไป
30,000 จัดเก็บภาษีและ - มีข้อมูลที่ดนิ โรง
ค่าธรรมเนียมได้ เรือนและปูายที่ครบ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ถ้วน ถูกต้องและเป็น
80
ปัจจุบนั สาหรับใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจ
สอบผู้อยู่ในข่ายต้อง
ชาระภาษี
- เทศบาลฯ มีรายรับ
จากการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองคลัง

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4,6 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่,ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปูาหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
เพื่อให้ อปพร. ได้ฝึกทบ
จัดให้มกี ารฝึกอบรมทั้ง
100,000
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 90 ของ อปพร. มีความรู้และ
ทวนทักษะในการให้การ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิ
(2560:100,000)
อปพร.มีความ ทักษะมากขึ้น สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนหาก
บัตใิ ห้กบั อปพร.จานวน
พร้อมในการ นาไปใช้ในการช่วย
เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
50 คน
ช่วยเหลือประ เหลือประชาชนในยาม
ขึ้น
ชนชน หากเกิด เกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
สารณภัยต่างๆ ได้
2 ฝึกอบรมการปูองกันอัคคี
- เพื่อให้ผู้นาชุมชนมี
จัดให้มกี ารฝึกอบรมให้
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 80 ของ - ผู้นาชุมชนมีความ
ภัยเบื้องต้นให้ผู้นาชุมชน
ความรู้ มีทกั ษะในการปูอง ความรู้ในเรื่องของการ
(2560:20,000)
ผู้นาชุมชนนา รู้ มีทกั ษะในการปูอง
14 ชุมชน
กันอัคคีภยั เบื้องต้น
ปูองกันอัคคีภยั เบื้องต้น
ความรู้ที่ได้ไปดู กันอัคคีภยั เบื้องต้น
- เพื่อให้ผู้นาชุมชนนา
ให้กบั ผู้นาชุมชน 14
แลปูองกันอัคคี - ผู้นาชุมชนนาความรู้
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ชุมชน
ภัยในชุมชนตน ที่ได้ไปใช้ในการปูองกัน
ปูองกันอัคคีภยั ภายใน
เอง
อัคคีภยั ภายในชุมชน
ชุมชนของตนเอง
ของตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 สารวจและติดตั้งถังดับ
เพลิงให้แก่วัดในเขต
เทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ผู้ปกครองมี
จัดให้มกี ารฝึกอบรมให้
ความรู้ มีทกั ษะในการปูอง ความรู้ในเรื่องของการ
กันอัคคีภยั เบื้องต้น
ปูองกันอัคคีภยั เบื้องต้น
- เพื่อให้ผู้ปกครองนา
ให้กบั ผู้ปกครอง
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปูองกันอัคคีภยั ภายใน
ชุมชนของตนเอง
เพื่อให้วัดมีอปุ กรณ์ดบั
ทุกวัดในเขตเทศบาล
เพลิงในการปูองกันอัคคี
ภัยในเบื้องต้น

5 ฝึกซ้อมรองรับอุบตั ภิ ยั ทาง
ถนนร่วมกับส่วนราชการ
และเอกชน

เพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกัน
และลดอุบตั ภิ ยั ทางถนน

3 ฝึกอบรมปูองกันอัคคีภยั
เบื้องต้นให้กบั ผู้ปกครอง
และซ้อมอพยพหนีไฟของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดให้มกี ารซ้อมโดยจา
ลองเหตุการณ์อบุ ตั เิ หตุ
ร่วมกับโรงพยาบาล
สถานีตารวจ หน่วยกู้ภยั
และผู้เกี่ยวข้อง

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

(2560:15,000)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

(2560:10,000)

10,000
(2560:10,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
15,000 ร้อยละ 80 ของ - ผู้ปกครองมีความ
ผู้ปกครองนา รู้ มีทกั ษะในการปูอง
ความรู้ที่ได้ไปดู กันอัคคีภยั เบื้องต้น
แลปูองกันอัคคี - ผู้ปกครองนาความรู้
ภัยในชุมชนตน ที่ได้ไปใช้ในการปูองกัน
เอง
อัคคีภยั ภายในชุมชน
ของตนเอง
10,000 ร้อยละ 100 วัดสามารถใช้อปุ กรณ์ใน สานักปลัด
ของวัดมีความ การดับเพลิงเบื้องต้นได้
ปลอดภัยจาก ทันท่วงที
ไฟไหม้มากขึ้น
10,000 ร้อยละ 85
มีความพร้อมในการปฏิ สานักปลัด
ของหน่วยงาน บัตงิ านหากเกิดอุบตั ภิ ยั
ที่เข้าร่วมโครง ขึ้นจริง
การฯ มีความ
พร้อมในการ
รองรับอุบตั ภิ ยั

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4,6 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่,ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

๑ จัดทาแผนชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการชุมชน
พัฒนาชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
- เพื่อเป็นการสะท้อน
ปัญหาความต้องการของ
ชุมชนจากล่างขึ้นบน
- เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การปลุกกระแสให้ชุมชน
ตื่นตัวและมีการพัฒนา
ตนเอง

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาแผนชุมชน 14
ชุมชนในเขตเทศบาล

2561
(บาท)
10,000
(2560:10,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
10,000 เทศบาลมีข้อมูล
สาหรับนามาใช้
พัฒนาชุมชนได้
ครอบคลุมทุก
ชุมชน ร้อยละ
80

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
- ชุมชนมีเครื่องมือใน กองสวัสดิการ
การบริหารจัดการชุม
สังคม
ชนให้เข้มแข็งและพึ่งตน
เองได้
- ชุมชนทราบปัญหา
ความต้องการของชุม
ชนและนาโครงการใน
แผนชุมชนมาเสนอเพื่อ
บรรจุเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปขี องเทศบาล
ได้

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4,6 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่,ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

2 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทราบข้อมูล
ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนและเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศ
บาล ทั้ง 14 ชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในเกิดขึ้นในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการจัดกิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
14 ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
ทุกชุมชนเข้าร่วม ตาม
นโยบายรัฐบาล

2561
(บาท)
40,000

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

(2560:50,000)

300,000
(2560:300,000)

300,000

300,000

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
40,000 เทศบาลมีข้อมูล
พื้นฐานครัว
เรือนครอบ
คลุมทุกชุมชน
ร้อยละ 80

300,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
แต่ละชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
- ประชาชนในเขต
กองสวัสดิการ
เทศบาลมีคณ
ุ ภาพชีวิต
สังคม
ดีขึ้น
- คณะกรรมการชุม
ชนและประชาชนเกิด
ความร่วมมือร่วมใจใน
การพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง
- ประชาชนมีความรัก กองสวัสดิการ
ความสามัคคีมากขึ้น
สังคม
- ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดกิจกรรม

แบบ ผ 01

เปูาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

3 พัฒนาองค์กรชุมชน

ปูองกันอัคคีภยั ภายใน
ชุมชนของตนเอง
- เพื่อเพิ่มทักษาความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน
ของตนเองได้ดยี ิ่งขึ้น สา
มารถนาประสบการณ์ใน
การฝึกอบรมมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั ส่วนรวม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)
เอง

จัดอบรมเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใน
การปฏิบตั งิ านให้กบั
คณะกรรมการชุมชนทั้ง
14 ชุมชน เข้าร่วมอบรม
และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จานวน 200
คน

1,000,000
(2560:1,000,000)

1,000,000

1,000,000

1,000,000 คณะกรรมการ

ชุมชนมีประสิทธิ
ภาพในการปฏิ
บัตงิ านและสา
มารถนาความรู้
ที่ได้จากท้องถิ่น
อื่นมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์
แก่ทอ้ งถิ่นตน
เองร้อยละ 85

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อัคคีภยั ภายในชุมชน
ของตนเอง
คณะกรรมการชุมชนมี กองสวัสดิการ
ความรู้ความเข้าใจ มี
สังคม
วิสยั ทัศน์และเพิ่มประ
สิทธิภาพการเรียนรู้
ร่วมกัน สามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน

แบบ ผ 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลสูงเนิน
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4,6 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่,ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.5 แผนงานงบกลาง
เปูาหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดการจราจร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การใช้ถนนมี
ความเป็นระเบียบ ถูกกฏ
จราจร
- เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการสัญ
จรไปมา

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งสัญญาณการจรา
จรต่าง ๆ ทุกถนนในเขต
เทศบาล

2561
(บาท)
250,000
(2559:40,000)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000

2564
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
250,000 ร้อยละ 90
ของประชาชน
เกิดความปลอด
ภัยในการสัญจร
ไปมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การใช้ถนนมีความ
เป็นระเบียบ ถูกกฏจรา
จรมากขึ้น
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมามากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งบกลาง

