2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ
ถนน คสล. ซอย 2
สะดวกในการสัญจรไปมา
(สวนตอ)
2 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ
ถนน คสล. ซอย 17
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
3 โครงการกอสรางเขื่อน
กําแพงกันดิน หมูที่ 6

- เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
- เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 540,000
ความกวางเฉลี่ย 4 ม. ยาว 313 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา1,252 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจรและปายประชา
สัมพันธ
- เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 440,000
ซอย 17 ขนาดกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร
ยาว 314 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,099 ตารางเมตร พรอมตีเสน
จราจรและปายประชาสัมพันธ
กอสรางเขื่อนกําแพงกันดินจากบาน 500,000
นายบุญลือฯ - บานนายจารึก
2560/
ระยะทาง โดยประมาณ 128 เมตร 1,000,000
พรอมปายประชาสัมพันธ

4 โครงการเสริมผิวลาดยาง - เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ ปูแอสฟลทติกคอนกรีต
แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกในการสัญจรไปมา
ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.
ซอยเทศบาล 12
ยาว 424.0 ม.
หมูที่ 6

770,000
2560/
770,000
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งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

-

-

-

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

-

-

-

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว สบายในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

-

-

-

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว สบายในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการเสริมผิวลาดยาง - เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ ปูแอสฟลทติกคอนกรีต
แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกในการสัญจรไป-มา เสริมผิวจราจรกวาง 5.0 ม.
ซอยเทศบาล 18
ยาว 1,270 ม.
หมูที่ 9

2561
(บาท)
5,360,000
2560/
5,360,000

6 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนน ไหลทาง
และผิวจราจร

- เพื่อใหประชาชนสัญจร
- ลงหินคลุกปรับปรุงซอมแซม
ไปมามีความปลอดภัยในชีวิต ผิวจราจร/ไหลทางในเขต
และทรัพยสิน
เทศบาล หมูที่ 2-9

300,000
2560/
500,000

7 โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 4

เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก ขุดลอกทอระบายน้ํา หมูที่ 4
80,000
รวดเร็ว น้ําไมทวมขังผิวจราจร ระยะทาง 373 ม. ทอกวาง 0.60 ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

300,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว สบายในการสัญจรไป-มา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

300,000 300,000 การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

-

-

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

-

-

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

ไมมีน้ํา -ประชาชนไดรับความสะดวก
ทวมขัง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
บริวณกอสราง มากขึ้น

กองชาง

150,000
2560/
150,000

-

9 โครงการกอสราง
รางระบายน้ําภายใน
เขตเทศบาล

500,000
2560/
500,000

500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

-

8 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก วางทอระบายน้ํา หมูที่ 9
หมูที่ 9 พรอมบอพัก
รวดเร็ว น้ําไมทวมขังผิวจราจร พรอมบอพัก ระยะทาง 323 ม.

เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 2 - 9
รวดเร็ว น้ําไมทวมขังผิวจราจร พรอมบอพัก

2564
(บาท)
-

300,000 300,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
กอสรางเขื่อนกําแพงกันดิน
10,000,000
บริเวณหมูที่ 7 , หมูที่ 8
2560/
ระยะทาง โดยประมาณ 2 กิโลเมตร 10,000,000

10 โครงการกอสรางเขื่อน
กําแพงกันดิน
หมู 7 , หมู 8

- เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดิน

11 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา
แสงสวางตามถนน
สายตางๆในเขตเทศบาล

1.เพื่อใหประชาชนไดรบั ความ - ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุง
สะดวกปลอดภัย
ไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล
2.เพื่อใหถนนสายตางๆในเขต
เทศบาลมีแสงสวางพอเพียง

50,000
2560/
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

50,000

50,000

2564
(บาท)
-

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคม -ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็ว สบายในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น
รอยละ 10%

กองชาง

ปญหา -ประชาชนไดรับความปลอดภัย
อาชญากรรม ในการสัญจรไปมา
ลดลง 50%

กองชาง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําปาย
สัญญาณจราจร

วัตถุประสงค
-เพื่อความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จัดทําปายสัญญาณจราจร
ภายในเขตเทศบาล
-จัดทําปายบอกทางภายใน
เขตเทศบาล
2 โครงการตีเสน
-เพื่อความปลอดภัยในการ - ทําเครื่องหมายชลอความเร็ว
เครื่องหมายชลอความ ใชรถใชถนน
บริเวณสี่แยก หมูที่ 3,4,5
เร็วรถ ติดตั้งไฟกระพริบ - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจาก - ทําเครื่องหมายชลอความเร็ว
การจราจร
บริเวณหนาวัด/ตลาดลําพญา
พรอมลูกระนาด

2561
(บาท)
100,000
2560/
100,000
50,000
2560/
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

50,000
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50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 50%
จํานวน
การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 50%

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรได
เปนอยางดี

สํานักปลัดฯ

- สามารถลดปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรไดเปน
อยางดี

สํานักปลัดฯ

1.3 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการซอมแซมบํารุง -เพื่อบํารุงรักษาทรัพยสิน
รักษาเครื่องสูบน้ําประปา ของทางราชการ
และทอน้ําประปา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่อง
สูบน้ําและทอน้ําประปา
ในเขตเทศบาล

2 โครงการปรับปรุง
-เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด - ปรับปรุงถังกรองน้ํา ระบบ
ถังกรองน้ําระบบประปา ไวใชในการอุปโภคและบริโภค ประปา ในเขตเทศบาล
หมูบาน
อยางพอเพียง
จํานวน 6 ถัง

2561
(บาท)
100,000
2560/
100,000
60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

-

60,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละ
100%

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมีน้ําสะอาดไว
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

กอง
การประปา

ประชาชน -ประชาชนมีน้ําสะอาดไว
มีน้ําสะอาด อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ใชอยาง
เพียงพอ
100%

กอง
การประปา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาอาชีพ - เพื่อสนับสนุนกลุมสตรี
- จัดโครงการฝกอบรมและ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในชุมชนของเทศบาลและมี ทัศนศึกษาดูงาน ปละ 1 ครั้ง
กลุมสตรีในเขตเทศบาล การพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน

2561
(บาท)
200,000
2560/
200,000
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งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ 1.เพิ่มพูนความรูใหกลุมสตรี
85
2.กลุม สตรีในชุมชนมีการ
ของกลุมสตรี พัฒนาฝมืออยางตอเนื่อง
รายไดเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1 โครงการปองกันและ
เพอใหเยาวชน ประชาชนใน - จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา 47,500
แกไขปญหายาเสพติด เขตเทศบาลมีความรูความเขาใจยาเสพติด
2560/
โทษของยาเสพติดไมของเกี่ยว - กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 47,500
กับยาเสพติด
2 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่อลดปญหาอาชญากรรม ชุมชนในเขตเทศบาล
150,000
กลองวงจรปด CCTV
และปญหายาเสพติด
ทั้ง 6 ชุมชน
2560/
ในเขตเทศบาล
150,000
3 โครงการซักซอมแผน
ปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
47,500
47,500

150,000

2564
(บาท)
47,500

150,000 150,000

- เพื่อทําการซักซอมแผนปฏิบัติ บุคลากรในหนวยงานเทศบาล
การปองกันและบรรเทา
/ผูเกี่ยวของ จํานวน 60 คน
สาธารณภัย

50,000
2560/
50,000

-

50,000

-

1. เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ - ตั้งจุดตรวจ ณ ปอมตํารวจ
ทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ สายตรวจ ต. ลําพญา หมูที่ 3
เชน ปใหม สงกรานต
2. เพื่อลดการสูญเสียแกชีวิต
และทรัพยสิน
5 โครงการเสริมสราง
1.เสริมสรางศักยภาพชุมชน - จัดโครงการฝกอบรมฯ
ศักยภาพชุมชนดานการ ดานการปองกันและบรรเทา ปละ 1 ครั้ง
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัยฯ
2.สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโดยชุมชน

50,000
2560/
50,000

50,000

50,000

50,000

30,000
2560/
30,000

-

30,000

-

4 โครงการตั้งจุดตรวจ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
ประจําป
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปญหาผูติด ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ยาเสพติด ในการปองกันตนเองใหหางไกล
ลดลง 10% จากยาเสพติด
รอยละ
20 %

ปญหาอาชญากรรมและ
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง

รอยละ 80 พนักงาน/ผูเกี่ยวของ
ของผูเขารวม มีความเขาใจในการซักซอม
โครงการ แผนปฏิบัติการฯ
รอยละ
95

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

-ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินในการ
สัญจรผานตําบลลําพญา

สํานักปลัดฯ

รอยละ 80 1.ประชาชนเขาใจในความ
ของผูเขารวม สําคัญของการปองกันและ
โครงการ บรรเทาสาธรารณภัย
2.ประชาชนเกิดความสมาน
สามัคคีปรองดองในชุมชน

สํานักปลัดฯ

3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงคกําจัด -เพื่อปองกันการเกิดโรค
แหลงเพาะพันธุยุงลาย ไขเลือดออก
ปองกันโรคไขเลือดออก

- จัดอบรมใหความรูและ
จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก
จํานวน 100 คน 1 ครั้ง/ป
2 โครงการรณรงคปองกัน -เพื่อใหสุนัข แมว และสัตวเลี้ยง - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
อื่นๆที่เปนพาหะนําโรค
โรคพิษสุนัขบา
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบา
- ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว
จํานวน 800 ตัว
3 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง - ประชาชนในเขตเทศบาล
โรคเรื้อรัง
การดูแลสุขภาพไมใหปวยดวย ตําบลลําพญา 6 ชุมชน
โรคเรื้อรังตางๆ เชน ไขมัน จํานวน 100 คน
ความดัน เบาหวาน ฯลฯ
4 โครงการสงเสริม
เพื่อใหเด็กแรกเกิดไดรับนมแม จัดอบรมหญิงตั้งครรภ/อสม./
การเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียวไมนอยกวา 6 เดือน หญิงหลังคลอด จํานวน 50 คน

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

2561
(บาท)
40,000
2560
40,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
80
ของผูเขารวม
โครงการฯ
40,000
รอยละ
90
ของสุนัข
แมว
50,000
รอยละ
80
ของประชาชน

1.ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคฯ
2.อัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลง
- สุนัข แมว และสัตวเลี้ยงอื่นๆ
ในเขตเทศบาล ไมติดเชื้อโรค
พิษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ใหปลอดภัยจากโรคไมติดตอ

กอง
สาธารณสุขฯ

รอยละ
80
ของผูเขารวม
โครงการ
รอยละ
80
ของผูเขารวม
โครงการ

เด็กแรกเกิดไดดื่มนมแม
อยางเดียวไมนอยกวา 6 เดือน

กอง
สาธารณสุขฯ

ผูปกครอง เด็ก และครู ศพค.
มีความรูและทักษะในการ
ดูแลเด็กเล็กและเด็กกอน
วัยเรียน

กอง
สาธารณสุขฯ

รอยละ
80
ของผูเขารวม
โครงการ
รอยละ
100
ของผูเขารวม
โครงการ

ผูปวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุ
ในชุมชนไดรับการดูแล
ไมถูกทอดทิ้ง

กอง
สาธารณสุขฯ

- อสม. ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดรบั ความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในการปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส

กอง
สาธารณสุขฯ

2564
(บาท)
40,000

40,000
2560/
40,000

40,000

40,000

50,000
2560/
50,000

50,000

50,000

8,000
2560/
8,000

8,000

8,000

8,000

5 โครงการพัฒนาความรู
และทักษะการดูแล
เด็กเล็กและเด็กกอน
วัยเรียน

เพื่อใหผูปกครอง ครู ศพค. ผูปกครองเด็ก ครู ศพค.
มีความรูและทักษะในการดูแล จํานวน 30 คน
เด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

5,000
2560/
5,000

5,000

5,000

5,000

6 โครงการสรางจิตอาสา
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
และผูสูงอายุในชุมชน

เพื่อให อสม. มีความรูทักษะ อาสาสมัคร และ อสม.
ในการดูแลชวยเหลือผูปวย จํานวน 50 คน
โรคเรื้อรังและผูสูงอายุในชุมชน

30,000
2560/
30,000

30,000

30,000

30,000

10,000
2560/
10,000

-

-

-

7 โครงการสงเสริมความรู เพื่อสรางความรูความเขาใจที่
ให อสม. นักเรียน และ ถูกตองในการปองกันแกไข
ประชาชนตระหนักใน ปญหาโรคเอดส
การปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส

จัดโครงการฝกอบรมใหกับ
- อสม.จํานวน 45 คน
- ประชาชนทั่วไป 50 คน
- นักเรียน ป.5-ป.6 50 คน
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ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
สาธารณสุขฯ

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเคราะห
ผูยากจน ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ และผูบําเพ็ญ
ประโยชน

- เพื่อใหผูยากจน ผูดอยโอกาส - จัดซื้อถุงยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ ผูบําเพ็ญประโยขน ผูยากจน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลจากหนวยงานรัฐ และผูบําเพ็ญประโยชน
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ

1.เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ - จัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนา
2.เพื่อใหผูสูงอายุไดจัดกิจกรรม ศักยภาพผูสูงอายุ ทัศนศึกษา
รวมกันสรางความสามัคคี
ดูงาน
ในหมูคณะ

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

2561
(บาท)
50,000
2560/
50,000

200,000
2560/
100,000

200,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ - ผูยากจน ผูดอยโอกาส
80
ผูส ูงอายุ ผูบําเพ็ญประโยขน
ของผูที่ไดรับ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
การสงเคราะห

200,000 200,000 กลุมเปาหมาย 1.ผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี
มีความพึงพอใจ 2.ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม
รอยละ 90 รวมกันและเปนการสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการบานทองถิ่น
ประชารัฐรวมใจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเปนการชวยเหลือ
- กอสรางบานทองถิ่นประชารัฐ
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูยากจน รวมใจ จํานวน 1 หลัง
ใหมีที่อยูอาศัยและสภาพความ
เปนอยูที่ดี

2561
(บาท)
150,000
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งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน 1.ประชาชนมีความซาบซึ้งใน
บาน
พระมหากรุณาธิคุณ
ที่กอสราง 2.ผูดอยโอกาส ผูยากไร
ผูยากจน มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชน

- จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง/ป

2561
(บาท)
200,000
2560/
200,000

2 โครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ของ อสม.

-เพื่อเพิ่มพูนความรูในการ
ปฏิบัติงานของ อสม.

- จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของคณะ อสม.ในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 45 คน

150,000
2560
150,000

150,000

150,000 150,000

รอยละ - อสม.ไดรบั ความรูและ
90
สามารถนําไปใชในการ
ของ อสม. ปฏิบัติงาน

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะ อสม.

- เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนา - จัดประชุมใหความรู/ ทักษะ
ทักษะ และติดตามการ
ใหมๆแก อสม.เทศบาล
ดําเนินงานของ อสม.
ตําบลลําพญา จํานวน 45 คน

20,000
2560
20,000

20,000

20,000

รอยละ - อสม.มีความรูและทักษะ
90
ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ของ อสม.

กอง
สาธารณสุขฯ

60

20,000

รอยละ 80 - คณะกรรมการรูบทบาทหนาที่
ของผูเขารวม ของตนเองมากขึ้น
โครงการ

สํานักปลัดฯ

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการสงนักกีฬา
เขาแขงขันกีฬาทองถิ่น
ระดับอําเภอ
2 โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตานยาเสพติด
3 โครงการกอสราง
โดมกีฬา หมูที่ 4

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อลด
ปญหายาเสพติด
2. เพื่อเปนการสงเสริมใหมี
การจัดแขงขันกีฬาทองถิ่น
-เพื่อใหเยาวชน นักเรียน
ในเขตเทศบาล ไดเลนกีฬา
และออกกําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
65,000
65,000

- สนับสนุนใหประชาชนไดมี
โอกาสเขารวมการจัดกิจกรรม
กีฬาทองถิ่น

2561
(บาท)
65,000
2559/
65,000

- จัดการแขงขันกีฬาเทศบาล
เชื่อมความสามัคคีประเภท
กีฬาสากลและกีฬาพื้นบาน

200,000
2560/
200,000

200,000

6,700,000
2560/
6,700,000

-

เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด
- กอสรางโดมกีฬา บริเวณหมูที่ 4
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (ตามแบบที่เทศบาลฯกําหนด)

61

2564
(บาท)
65,000

200,000 200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
นักกีฬา
ที่เขารวม
กิจกรรม
รอยละ 90
รอยละ
85
ไมใช
สารเสพติด
โดมกีฬา
1 หลัง

- เพื่อเกิดความสามัคคีระหวาง
ชุมชนและนักกีฬาไดเพิ่มพูน
ประสบการณและทักษะในการ
แขงขันกีฬา

กองการศึกษา

- นักเรียนและเยาวชนไดเลน
กีฬาและออกกําลังกาย

กองการศึกษา

- ประชาชนมีสถานที่ในการ
เลนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการตางๆ

กองชาง

3.7 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลลําพญา
ลําพญา

2 โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
คนพิการในเขตเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลลําพญา
ลําพญา

3 โครงการสงเคราะห
เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ผูปว ยโรคเอดสในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตําบลลําพญา
ตําบลลําพญา
4 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
(สปสช.)

- เพื่อประชาชนสามารถเขาถึง - ประชาชนในเขตเทศบาล
บริการสาธารณสุข มีสุขภาพ ตําบลลําพญา ทั้ง 6 ชุมชน
แข็งแรง

ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 100 ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
2560/
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
2,967,600
570,000
2560/
560,800

570,000

6,000
2560/
6,000

6,000

100,000
2560/
50,000

100,000
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570,000 570,000 รอยละ 100 คนพิการในเขตเทศบาล
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

6,000

6,000

100,000 100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

รอยละ 100 ผูปวยเอดสในเขตเทศบาล
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

รอยละ
85 ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

- ประชาชนสามารถเขาถึง
การดูแลรักษาสุขภาพมีความรู
ในการปองกันฟนฟูโรคดวย
ตนเอง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและวัน
สําคัญตางๆ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1. เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง 1.จัดงานวัน 5 ธันวา มหาราช
400,000
พระมหากรุณาธิคุณ
2.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2560/
2. เพื่อเปนการถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 400,000
แสดงออกถึงความจงรักภักดี 3.วันปยมหาราช
4.กิจกรรมเทอดพระเกียรติอื่นๆ
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งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000 400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ 60
ของประชาชน
ไดแสดงออก
ซึ่งความจงรัก
ภักดี

- ประชาชนมีความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศอื่นๆ

สํานักปลัดฯ

4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมตางๆของศูนย
การพัฒนานักเรียนใหมีความ พัฒนาเด็กเล็ก
พรอมทุกดาน

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

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

2561
(บาท)
50,000
2559/
30,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละ
90

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีความพรอมทุกดาน

กองการศึกษา

1.เพื่อใหมีสถานที่ใชสอยที่
เพียงพอจํานวนเด็กนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อใหอาคารอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดดี มีความปลอดภัย
3 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา

- ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

50,000
2560/
80,000

50,000

50,000

50,000 ความปลอดภัย -มีพื้นที่ใชสอยเพิ่มมากขึ้น
รอยละ 90 -เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปละ 1 ครั้ง

5,000
2560/
5,000

5,000

5,000

5,000

4 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)
- เพื่อจายเปนคาจางเหมา
อาหารกลางวันและอาหารวาง
สําหรับจัดเลี้ยงเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯ
- สนับสนุนงบประมาณเปน
คาอาหารกลางวันเด็กในศูนยฯ
จํานวน 35 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 280 วัน

330,000
2560/
330,000

330,000

330,000 330,000

5 โครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติของโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

200,000
2560/
200,000

200,000

200,000 200,000
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รอยละ
90

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

กองการศึกษา

รอยละ
100

- เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน
- นักเรียนทุกคนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน
ในปริมาณที่เพียงพอ
กับความตองการของเด็ก

กองการศึกษา

รอยละ 90 - เด็กและเยาวชนไดเห็นคุณคา
ผูรวมโครงการ ของตัวเองที่มีตอสังคม
มีความพึงพอใจ

กองการศึกษา

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดงานประเพณี - เพื่อเปนการสงเสริม
ลอยกระทง
และอนุรักษไวซ่งึ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดงานประเพณีลอยกระทง
ในเดือน พฤศจิกายน

2561
(บาท)
200,000
2560/
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รอยละ 90 -ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม
ผูรวมโครงการ ในการสงเสริมประเพณี
มีความพึงพอใจ วันลอยกระทง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี - เพื่อเปนการสงเสริมและ
สงกรานต
อนุรักษ ไวซึ่งวัฒนธรรม

- จัดงานประเพณีสงกรานต
ประจําป ในเดือนเมษายน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยมีผูเขารวมโครงการฯ
500 คน

200,000
2560/
200,000

200,000

200,000 200,000

รอยละ 90 - ประชาชนในทองถิ่นมีสวน
ผูรวมโครงการ ชวยกันสงเสริมประเพณี
มีความพึงพอใจ สงกรานตประเพณีอันดีงาม
ของไทยคงอยูตอไป

3 โครงการประเพณี
แหเทียนเขาพรรษา

1. เพื่อเปนการอนุรักษฟนฟู - จัดขบวนแหเทียนพรรษา
และสงเสริมงานประเพณี
- จัดทําพิธีถวายเทียนพรรษา
แหเทียนพรรษา
ณ วัดลําพญา

200,000
2560/
200,000

200,000

200,000 200,000

รอยละ 90 1. ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา
ผูรวมโครงการ อนุรักษฟนฟูและสงเสริม
มีความพึงพอใจ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
2. ดํารงไวซึ่งประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางสังคมคุณภาพอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําเวที
ประชาคม

- เพื่อรับทราบปญหาความ - จัดเวทีประชาคม
ตองการของประชาชน และแก ในเขตเทศบาล ปละ 1 ครั้ง
ปญหาความเดือดรอนของ - จัดซื้อวัสดุในการจัดทํา
ของประชาชนอยางตรงจุด แผนพัฒนาเทศบาลฯ

2 โครงการจัดการหรือ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

1.เพื่อใหประชาชนไปใชสิทธิ - จัดประชุมเพื่อสรางความ
เลือกตั้งอยางโปรงใส
เขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2.เพื่อการจัดการ/สนับสนุน - จัดทําปายประชาสัมพันธ
การเลือกตั้งเปนไปดวยความ รณรงคการเลือกตั้ง
เรียบรอย
- เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ - จางเหมาดําเนินการประเมิน
ผูรับบริการที่ไดรับจากเทศบาล ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ไดรับจากเทศบาล

3 โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

4 โครงการจัดสวัสดิการ - เพื่อเสริมสรางขวัญและ
และประโยชนตอบแทน กําลังใจในการปฏิบัติงาน
อื่นเปนกรณีพิเศษ ฯ
แกพนักงานของเทศบาลฯ

- จัดสวัสดิการและประโยชน
ตอบแทนแกผูที่มีสิทธิตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
กําหนด

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

2561
(บาท)
30,000
2560/
30,000

2564
(บาท)
30,000

30,000
2560/
50,000

30,000

30,000

30,000

25,000
2560/
25,000

25,000

25,000

25,000

500,000
2560/
600,000

500,000

500,000 500,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ 90 - แกไขปญหาความตองการ
ผูรวมโครงการ ของประชาชนไดตรงจุด
มีความพึงพอใจ
จํานวน
ครั้งที่
จัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

1.ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนมาก
2.การบริหารงานเลือกตั้ง
ทุกระดับเปนไปดวยความ
เรียบรอย ตามกําหนดเวลา
ระดับคะแนน - เทศบาลนําขอมูลมาพัฒนา
ความ
การใหบริการแกประชาชน
พึงพอใจ
รอยละ 80

สํานักปลัดฯ

การ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ปฏิบัติงาน พนักงานจาง มีขวัญและ
ของ
กําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น
พนักงาน
รอยละ 90

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

5 โครงการฝกอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจาง และพนักงานจาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหคณะผูบริหาร/สมาชิกฯ- จัดฝกอบรมและทัศนศึกษา
พนักงานเทศบาล/ลูกจาง
ดูงานนอกสถานที่ใหกับคณะ
พนักงานจาง มีวิสัยทัศน
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ในการทํางาน
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
และพนักงานจาง

2561
(บาท)
300,000
2560/
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละ 90 - สรางความรูความเขาใจ
ผูรวมโครงการ วิสัยทัศน ในการปฏิบัติงานใหมี
มีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ

6 โครงการประชาสัมพันธ 1.เพื่อใหประชาชนทราบถึง - วารสารเผยแพรผลการ
การดําเนินงานและ
ผลงานของเทศบาลหนวยงาน ดําเนินงานของเทศบาล
การประชาสัมพันธตางๆ ราชการตางๆ
จํานวน 500 เลม
2. เพื่อใหประชาชนทราบ
- จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ถึงระยะเวลาในการยื่นเสียภาษี ของเทศบาล เชน การยื่นภาษี
แตละประเภท
การขอแบบกอสราง ฯลฯ
ฯลฯ
7 โครงการจัดงาน
เพื่อใหประชาชนรับทราบ
- จัดทําบุญเลี้ยงพระ
วันเทศบาล 24 เมษายน ความเปนมาของวันเทศบาล - จัดนิทรรศการ/กิจกรรม
- เพื่อความเปนศิริมงคล

200,000
2560/
200,000

200,000

200,000 200,000

รอยละ 80
ที่ไดรับขอมูล
ขาสารจาก
เทศบาล

1.ประชาชนเขาใจและใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน
2. การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

30,000
2560/
50,000

30,000

30,000

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
รอยละ 10

- ประชาชนตระหนักถึงความ
สําคัญของการปกครองทองถิ่น
- รูจักเสียสละเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา

สํานักปลัดฯ

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ในการปฏิบัติงานของ
กองตางๆในหนวยงาน

100,000
2560/
196,900

100,000

100,000 100,000

จํานวน
ครุภณ
ั ฑ
ที่ซื้อ

มีครุภัณฑใชในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ สามารถปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ทุกกอง

- เพื่อใหการปฏิบัติงานของ ครุภณ
ั ฑตางๆ เครื่องมือ
เทศบาลมีความคลองตัว สะดวกเครืรวดเร็
่องใช วในการปฏิบัติงาน
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ภายในกองตางๆ

67

30,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุง /
ซอมแซมระบบเสียง
ตามสาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อใหระบบหอกระจายขาว - การปรับปรุงหรือซอมแซม
ของเทศบาลใชงานไดดี
ระบบเสียงตามสายของ
2.เพื่อใหประชาชนไดรบั ขอมูล เทศบาล
ขาวสารที่เปนประโยชน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ครั้งที่
ปรับปรุง

- ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการฝกอบรมจัดทํา 1.เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน - จัดฝกอบรมคณะกรรมการ
แผนชุมชน
มีความรูแ ละความเขาใจในการ ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน
จัดทําแผนชุมชน
จํานวน 1 โครงการ/ป
2.เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของชุมชน
2 โครงการกอสราง
- เพื่อใชในการจัดประชาคม - กอสรางศาลาประชาคม
ศาลาประชาคม หมูที่ 5 และจัดตั้งเปนศูนยอํานวยการ บริเวณ หมูที่ 5
ปองกันและระงับอัคคีภัย
(ตามแบบเทศบาลฯกําหนด)

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

2561
(บาท)
20,000
2560/
50,000
4,500,000
2560/
4,500,000
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-

-

2564
(บาท)
20,000

-

รอยละ 90 - คณะกรรมการชุมชนมีความรู
มีความเขาใจ ความเขาใจ ในการจัดทํา
เพิ่มขึ้น แผนชุมชน

สํานักปลัดฯ

ประโยชน
ในการใชสอย
ศาลา
ประชาคม

สํานักปลัดฯ

- เทศบาลมีสถานที่ในการจัด
ประชาคมสะดวกมากขึ้น
- มีสถานที่ในการอํานวยการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค
เพื่อใหประชาชนรูจักการลด จัดกิจกรรมรณรงคประชา
ลดปริมาณขยะในชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอย สามารถ สัมพันธแผนพับ สงเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและนํากลับ ลดปริมาณขยะในครัวเรือนได
มาใชซ้ําเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 100 คน

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

2561
(บาท)
10,000
2560/
10,000

2564
(บาท)
10,000

2 โครงการขุดลอก
คลองธรรมชาติในเขต
เทศบาล

- เพื่อใหน้ําไหลผานไดสะดวก - ขุดลอกคลองหมูที่ 2,3,4
5,6,7,8 และ 9 ต.ลําพญา

200,000

100,000

100,000 100,000

3 โครงการปรับปรุงศาลา
ที่พักผูโดยสาร

1.เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พัก - ปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสาร
รอรถโดยสาร
ในเขตเทศบาลตําบลลําพญา
2.เพื่ออํานวยความสะดวกให
กับประชาชนในพื้นที่

100,000

100,000

100,000 100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละ
85
ของผูเขารวม
โครงการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความรู สามารถลด
กอง
คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สาธารณสุขฯ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และเปนการ
รักษาสิ่งแวดลอม

รอยละ 85 - ประชาชนไดมีน้ําสะอาด
ของคลองใน เพือ่ ใชในการทําการเกษตร
เขตเทศบาล อุปโภคบริโภค
จํานวน
ผูใช
บริการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการซอมแซมศาลา - เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พัก - ศาลาทาน้ํา/สะพานโปะ
ทาน้ํา/สะพานโปะ
และทางขึ้นลงทาน้ําไดอยาง ในเขตเทศบาลตําบลลําพญา
ในเขตเทศบาล
สะดวกและปลอดภัย
- เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ
5 โครงการกอสรางศาลา
ที่พักผูโดยสาร
หนาเทศบาลฯ หมูที่ 4
6 โครงการกอสราง
สนามเด็กเลน

1.เพื่อใหประชาชนมีสถานที่พัก - กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร
รอรถโดยสาร
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลฯ
2.เพื่ออํานวยความสะดวกให จํานวน 1 หลัง ขนาดความกวาง
กับประชาชนในพื้นที่
4.0 เมตร ยาว 4.0 เมตร
หนาสํานักงานเทศบาลฯ หมูที่ 4
- เพื่อใหเด็กในเขตเทศบาล - กอสรางสนามเด็กเลน ขนาดกวาง
มีสถานที่ในการออกกําลังกาย 4.0 เมตร ยาว 6.0 เมตร
และนันทนาการ
บริเวณหมูที่ 4 ขางรานเจเตี้ย

2561
(บาท)
100,000
2560/
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผูใช
บริการ

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

120,000

-

-

-

จํานวน
ผูใช
บริการ

- ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

100,000

-

-

-

จํานวน
ผูใช
บริการ

- เด็กในเขตเทศบาลมีพัฒนาการ
ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง
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