
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน    

เพือ่บริการและพัฒนา

จัดกิจกรรมการบริการ

ประชาชนด้านต่างๆให้

ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรมด้าน

การบริการแก่

ประชาชนในหมู่

ที ่1 - 8 ให้

ได้รับบริการได้

อย่างสะดวก

รวดเร็ว

300,000 300,000 300,000  - จ านวน

ประชากร

ผู้รับบริการ  

   - ร้อยละ 

80 ของผู้มา

รับบริการมี

ความพึง

พอใจใน

ระดับมาก

ได้รับทราบข้อมูล

และปัญหาต่างๆ 

เพือ่น ามาปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น เกิด

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

งานพัฒนา

ชุมชน         

  (ข้อเสนอ

จากเวที

ประชาคม 

หมู่ 1 - 8)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แนวทางที่ 4  พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจดัระเบียบชุมชน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

2 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน

 / ประชาคมหมู่บ้าน

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

หมู่ 1 - 8 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้

เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารงานชุมชน

การพัฒนาเป็นไป

ตามแนวทางทีก่ าหนด

ส านักปลัด

3 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน เพือ่ปรับปรุงข้อมูลให้

ทันสมัย เพือ่เป็น

แนวทางในการพัฒนา

หมู่ 1 - 9 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ข้อมูล จปฐ. ได้

น าไปใช้ในการ

พัฒนาเทศบาล

ต าบลชะมาย

การพัฒนาเป็นไป

ตามแนวทางทีถู่กต้อง

 เหมาะสม

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด     

ในชุมชน

เพือ่จัดต้ังแกนน าเฝ้า

ระวังป้องกันยาเสพติด

ในชุมชนเขตเทศบาล

ต าบลชะมาย อบรมให้

ความรู้ด้านการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด และ

อุดหนุนอ าเภอทุง่สง 

ในการจัดกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดรวม

ทัง้ส้ิน 2 กิจกรรม ดังนี้

หมู่ 1 - 10 90,000 90,000 90,000 ยาเสพติดใน

ชุมชนลดลง

ประชาชนเกิด

จิตส านึกทีดี่ในการ

ร่วมกันเฝ้าระวัง

ป้องกันยาเสพติดใน

ชุมชน

ส านักปลัด 

(ข้อเสนอ

ชุมชน หมู่ 1

 - 8)

174



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

 - กิจกรรมที ่1 แก้ไขปัญหายาเสพติด 

(รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน)

เพื่อต้ังจา่ยเปน็คชจ.ใน

การจดัต้ังแกนน าเฝ้าระวัง

ปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

เขตเทศบาลต าบลชะมาย

 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน

การรณรงค์ปอ้งกันยาเสพ

ติดในชุมชน เช่น ค่า

วิทยากร ค่าปา้ย

ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร

 ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ือง

เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆและค่าใช้จา่ยอืน่ที่

จ าเปน็และสามารถ

เบกิจา่ยได้ตามระเบยีบ ฯ

สนง.เทศบาล

ต าบลชะมาย

50,000 1.ท าให้ผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการบ าบัดและ

ไม่หันไปเสพยาติดอีก

  2. ท าให้ผู้ผ่านการ

บ าบัดสามารถ

ประกอบอาชีพได้

งานพัฒนา

ชุมชน
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(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

- กิจกรรมที ่2 ขับเคล่ือนสมัชชา

หมู่บ้านชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด(อ าเภอทุง่สง)

อุดหนุนให้กับสมัชชา

หมู่บ้าน / ชุมชน เพือ่

จัดกิจกรรมป้องกันยา

เสพติดในชุมชน

เทศบาลต าบล

ชะมาย

40,000 ชุมชนห่างไกลยาเสพ

ติด

งานพัฒนา

ชุมชน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย

เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

พฒันาศักยภาพ การ

ฝึกอบรมและทศันศึกษาดู

งาน การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติของสตรี ผู้สูงอายุ คน

พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์และ

ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่  

ค่าอาหาร  อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม  ค่าที่พกั  ค่า

ยานพาหนะ  ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ใน

การอบรมและทศันะศึกษา

ดูงาน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คน

พกิารและผู้ปว่ยโรคเอดส์ 

ฯลฯ

เทศบาลต าบล

ชะมาย

700,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 

ของสตรี

ผู้สูงอายุ คน

พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส

 มีความพึง

พอใจต่อการ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของเทศบาล

ต าบลชะมาย

 ในระดับพึง

พอใจมาก

1. ท าให้คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น    

 2. ผู้สูงอายุได้พบปะ

สังสรรค์แลกเปล่ียน

ประสบการณ์

งานพัฒนา

ชุมชน 

(ข้อเสนอจาก

เวทีประชาคม

เมือง หมู่ 1 -

 8)

177



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน

เพือ่จ่ายเป็นคชจ. การ

ฝึกอบรม ค่าวิทยากร 

ค่าเหมาบริการ

ค่าอาหาร/  อาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ในกิจกรรมของเด็กและ

เยาวชนและการปิดภาค

เรียน  การประกวดร้อง

เพลงและขับร้องเพลง

จ้างงานเด็กและ

เยาวชนท างานช่วง

พืน้บ้าน ฯลฯ

เทศบาลต าบล

ชะมาย

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมี

ความพึง

พอใจใน

ระดับมาก

เด็ก และเยาวชนใน

เขต ทต. มีคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ขึ้น

ส านักปลัด 

(ข้อเสนอ

ชุมชน หมู่ 1

 - 8)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

7 โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ส าหรับเด็กได้

เล่นในสวนสาธารณะ

เพือ่ให้เด็กมีอุปกรณ์

ส าหรับไว้เยาวชนใน

ต าบลและใช้ว่างให้เป็น

ประโยชน์

จัดซ้ือวัสดุและ

อุปกรณ์เคร่ือง

เล่น สนามเด็ก

เล่น หมู่ 1 - 8

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมี

ความพงึพอใจ

ในระดับมาก

เด็กและเยาวชนมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ส านักปลัด

8 โครงการจัดท าสวนหย่อมปลูกต้นไม้ใน

ชุมชน

เพือ่จัดระเบียบชุมชน

ให้มีความสวยงามร่มร่ืน

รณรงค์ใหป้ระชาชน

ในชุมชนร่วมปลูก

ต้นไมจ้ัดสวนหย่อม

ในชุมชนใหน้า่อยู่

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก

ชุมชนมีความน่าอยู่  

เกิดมลภาวะทีดี่ขึ้น

ส านักปลัด

9 โครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค เพือ่จัดระเบียบชุมชน

ให้มีความปลอดภัย

รณรงค์ให้

ประชาชนใน

ชุมชนสวมใส่

หมวกกันน๊อก

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก

ชุมชนน่าอยู่ มีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด

10 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) จัดซ้ือ/ ติดต้ังกล้อง

วงจรปิด เพือ่จัด

ระเบียบชุมชนป้องกัน

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของ

ประชาชน

หมู่ 1 - 8 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก

ชุมชนน่าอยู่ มีความ

ปลอดภัย

ส านักปลัด 

(ข้อเสนอ

ชุมชน หมู่ 1

 - 8)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

11 จัดต้ังสถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) มีการให้บริการ

ช่วยเหลือ และบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างทัว่ถึง

หมู่ 1 - 8 10,000,000 บรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนได้

มากยิ่งขึ้น

บรรเทาความ

เดือดร้อน เป็นทีพ่ึง่

ของชุมชน

กองวิชาการ

และแผนงาน

11,660,000 1,010,000 1,010,000 13,680,000
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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