2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเขวา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 (พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานประจําป

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณี

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

จัดงานฉลองอนุสาวรียเจาพอ

เจาพอพญาแล

ประชาชนเชิดชูและระลึกถึงคุณงาม พญาแลในเดือนกุมภาพันธ

อําเภอบานเขวา

ความดีของเจาพอพญาแลเจาเมือง ของทุกๆป

(เทศบาลเสนอ)

คนแรกของเมืองชัยภูมิ

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2 โครงการจัดงานเทศกาล
ไหมมัดหมี่ของดีบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

3 โครงการตลาดนัดชุมชน
ถนนสายไหม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อประชาสัมพันธผาไหมของ
เทศบาลใหเปนที่รูจัก และจัดให

จัดใหมีการออกรานของรานผาไหม
ในเขตเทศบาล รองรับการจัดงาน

นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวหาซื้อผาไหม สงเสริมการทองเที่ยวของ
สรางรายไดใหกับประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อพัฒนาบานเขวาใหเปน

จัดใหมีตลาดนัดตอนกลางคืน

เมืองทองเที่ยวครบวงจร

(ไนทถนนคนเดิน) มีการออก
รานคาผลิตพัณฑผาไหม ,
สินคา OTOP ตางๆ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
220,000
(2560;
(2559;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

220,000 220,000 220,000
500,000)

ประชาชน ประชาชนเขารวมในงานและ

กอง

500,000)

มีนักทองเที่ยวมา

การศึกษาฯ

รอยละ 60 ชมงามเพิ่มมากขึ้น

เขารวม

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี เทศบาลตําบลบานเขวาเปน
รายไดเพิ่ม แหลงผลิตผาไหมที่มี
(2560; 2,000,000)
รอยละ 50 คุณภาพ ประชาชนมีรายได
(2559; 2,000,000)
เพิ่มขึ้นจากการจําหนาย
120,000
(2560;
(2559;

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลิตภัณฑผาไหม
120,000 120,000 120,000 จํานวนนักทอง มีจํานวนนักทองเที่ยว
300,000)
เที่ยวเดินตลาด มาเที่ยวเพิ่มขึ้น
300,000)
นัดกลางคืน
รอยละ 20

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สวัสดิการฯ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลได ประชาชนในเขตเทศบาล

2562
(บาท)
50,000

มีอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัว

ตําบลบานเขวา

(2560;
(2559;

30,000)
30,000)

5 โครงการอบรมเผยแพรแนว

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี

จัดใหมีการอบรมใหความรู

-

50,000

คิดปรัญญาเศรษฐกิจ

ความรูอยางเขาใจในแนวคิด

เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง (เทศบาลเสนอ)

ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงจํานวน 120 คน

6 โครงการสงเสริมปลูกพืชผัก
สวนครัว (หมู1 เสนอ)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา
ปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง

จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวนชุมชนละ 20 คน

-

30,000

30,000

30,000 ผูเขารวมอบรม ประชาชนมีพืชผักสวนครัว
มีความรู ไวกินเองลดรายจายของ
รอยละ 50 ครอบครัว

กอง
สวัสดิการฯ

7 โครงการอบรมพัฒนาการ
ผลิตภัณฑและการตลาด
(หมูที่ 2 เสนอ)

เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนสนับสนุนการผลิตสินคา
OTOP

ฝกอบรมใหกับกลุมสตรีและ
กลุมแมบานในพื้นที่
ตําบลบานเขวา

-

20,000

20,000

20,000

ผลิตภัณฑ กลุมประชาชนมีศักยภาพ

กอง
สวัสดิการฯ

สรางรายไดใหแกประชาชน
(เทศบาลเสนอ)

8 โครงการสงเสริมอาชีพทอ
เสื่อกก (หมูที่ 14 เสนอ)

เพื่อใหประชาชนไดรูจักใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
พรอมกับดูแลรักษาใหใชไดตอไป

ฝกอบรมใหกับกลุม
ประชาชนหรือกลุม
อาชีพตางๆ
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50,000

2564
(KPI)
(บาท)
50,000 ประชาชนมี ประชาชนมีอาชีพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)
50,000

4 โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อ

2563
(บาท)
50,000
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50,000

กอง

รายไดเพิ่ม สรางรายไดใหกับตนเอง
รอยละ 60 ครอบครัวสงคมอยูดีมีสุข

สวัสดิการฯ

ผูรวมอบรม ประชาชนมีความรูความ

กอง

มีความรู

เขาใจเกี่ยวกับแนวคิด

สวัสดิการฯ

รอยละ 60 ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถมาปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตได

มีคุณภาพ ในการผลิตการจัดแผนการ
รอยละ 50 ตลาดการลงทุนอยางมี

-

20,000

20,000

ประสิทธิภาพ
20,000 ผูเขารวมอบรม ประชนมีรายไดเสริมและ
มีความรู รูจักรักษาทรัพยากรที่
รอยละ 50 มีอยูในทองถิ่น

แบบ ผ.01

กอง
สวัสดิการฯ
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อเปนการปรับปรุงสภาพ

ปรับปรุง ซอมแซมศูนยสงเสริม

611,411

ภูมิทัศนภายในบริเวณ
ศูนยสงเสริมผาไหมจังหวัดชัยภูมิ
ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
พรอมรับผูเขามาเยี่ยมชมศูนย
สงเสริมผาไหมจังหวัดชัยภูมิ

ผาไหมจังหวัดชัยภูมิ
ประกอบดวย
1.งานตกแตงผนัง 57 ตร.ม.
2.โตะประชุม จํานวน 10 ชุด
ตามแบบเทศบาล

พิกัด N 15.764609 E 101.914557

เพื่อประชาสัมพันธดึงดูด

สรางปายประชาสัมพันธขนาดเล็ก

ประชาสัมพันธขนาดเล็ก

นักทองเที่ยวใหรูวามาถึงสถานที่

จํานวน 50 ปาย

ไดรับรูขอมูล เวลาและสถานที่

ภายในหมูบาน

ทองเที่ยวภายในหมูบาน

ขนาดกวาง 1 ม. ยาว 2 ม.

รอยละ 50 ทองเที่ยว

ศูนยสงเสริมผาไหม
จังหวัดชัยภูมิ
(เทศบาลเสนอ)

10 โครงการกอสรางปาย

(พัฒนาการอําเภอเสนอ)

-

200,000

-

มีจํานวน ศูนยสงเสริมผาไหม
นักทองเที่ยว
มาเยี่ยมชม
เพิ่มขึ้นรอย
ของปที่

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

จังหวัดชัยภูมิ
มีระเบียบเรียบรอย
มีนักทองเที่ยวมา
เยี่ยมชม

นักทองเที่ยว นักทองเที่ยวรับรู วัน

กองชาง

ตามแบบเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการ)

11 โครงการจัดงานวันเฉลิม

เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก

จัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

และสํานึกในพระมหากรุณา

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรม

ธิคุณสมเด็จพระนางเจา

พระนางเจาพระบรม

ราชินีนาถ (เทศบาลเสนอ)

พระบรมราชินีนาถ

ราชินีนาถ รวมกับประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของ
2561
(บาท)
120,000
(2560;
(2559;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

120,000 120,000 120,000 ประชาชนและ ประชาชน และสวนราชการ
400,000)
สวนราชการ รวมเฉลิมฉลองในงาน
400,000)
รวมงาน วันแมแหงชาติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 60

และสวนราชการออก
บําเพ็ญประโยชน
12 โครงการจัดงานวันเฉลิม

เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก และ จัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิม

พระชนมพรรษา

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สมเด็จพระเจาอยูหัว

พระเจาอยูหัวภูมิพล

(เทศบาลเสนอ)

330,000
(2560;

330,000 330,000 330,000
400,000)

(2559;

400,000)

15,000
(2560;

15,000
50,000)

(2559;

50,000)

ประชาชน ประชาชนรวมเฉลิม
รวมงาน

ฉลองในงานวันพอแหงชาติ

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 60

อดุลยเดชมหาราชรวม
กับประชาชน และ
สวนราชการออกบําเพ็ญ
ประโยชน

13 โครงการจัดงานรัฐพิธี
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ประชาชน และพนักงาน

เขารววมในการจัดงานรัฐพิธี

เจาหนาที่เขารวมในการ

สําคัญตางๆ

จัดงานรัฐพิธี ณ ที่วาการ
อําเภอบานเขวา

15,000

15,000

ประชาชน พนักงานเจาหนาที่เขารวม
รวมงาน
รอยละ 60

งานรัฐพิธีในวันสําคัญตางๆ

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

14 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ(เทศบาลเสนอ)
15 โครงการจัดงานวันเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหเด็กไดมีกิจกรรมในงาน

เด็กในเขตเทศบาลไดมี

วันเด็กแหงชาติ

สวนรวมในการจัดกิจกรรม

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและบุคลากรเห็นความ

ในงานวันเด็กแหงชาติ
จัดทําบุญเลี้ยงพระ
เสริมสรางบารมีในการทํางาน

สําคัญสํานึกในหนาที่และบท

รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

บาทของทองถิ่นที่มีตอประชาชน

แกทองถิ่นจัดเวทีแลกเปลิ่ยน

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
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ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000
(2560;

100,000
100,000)

100,000

100,000

(2559;

100,000)

100,000
(2560;
(2559;

100,000
80,000)
80,000)

100,000

22,000

22,000

22,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

จํานวนเด็ก เด็กในเขตเทศบาลทุกคน
รวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรมมีพัฒนาการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 80 ดีขึ้น
100,000

ประชาชน บุคลากรเทศบาลและ
รวมงาน ประชาชนไดใหความสําคัญ

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 50 รวมแรงรวมใจพัฒนาทองถิ่น

เรียนรูพัฒนาการปฏิบัติงาน
16 โครงการศึกษาดูงาน
(เทศบาลเสนอ)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

22,000

มีครูและ พัฒนาศักยภาพครูและ

กอง

รับความรูจากการศึกษาดูงานและ จํานวน 18 คน เขารวมโครงการ

บุคลากร บุคลากรทางการศึกษา

การศึกษาฯ

นํามาเปนแบบอยางในการพัฒนา

มีความรู

และนํามาพัฒนางานภาย

มากขึ้น

ในศูนยและองคกร

ศึกษาดูงาน

ศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

เพื่อสนับสนุนเปน

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

การบริหารสถานศึกษา
(รายหัว)(เปนคาพัฒนา

คาใชจายการบริหาร

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใน

สถานศึกษา

วัดมัฌชิมาวาส

231,200

รอยละ 80
เด็กมี เด็กไดรับการสงเสริม
231,200 231,200 231,200
พัฒนาการ ตามความจําเปนพื้นฐาน

(นม)

การศึกษาฯ

เพิ่มขึ้น

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก)
18 โครงการคาอาหารเสริม

กอง

รอยละ 20
เด็กมี

เพื่อเปนคาจัดซื้ออาหาร

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เสริม(นม) สําหรับเด็ก

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

3 โรงเรียนอนุบาลบานเขวา

เพิ่มขึ้น

เทศบาล และศูนยพัฒนาฯ

4 โรงเรียนบานเขวาศึกษา

รอยละ 20

ในเขตเทศบาล

1,052,000 1,052,000 1,052,000 ########

เด็กไดรับการสงเสริม

พัฒนาการ ตามความจําเปนพื้นฐาน

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
ที่

โครงการ

19 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(คาอาหารกลางวัน)
20 โครงการธรรมะ
กับการทํางาน
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

(ผลผลิต

เพื่อสนับสนุนเปนคาอาหาร

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

กลางวันสําหรับเด็กเล็ก

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดมัฌชิ

เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จัดโครงการอบรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เสริมสรางคุณจริยธรรมใน
ใหแกครูและบุคลากรในหนวยงาน การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
ในหนวยงาน

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

21 โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
(เทศบาลเสนอ)

22 โครงการบริการจัดการ
ศูนยบริการคนพิการ
เทศบาลตําบลบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมารดาผูปกครอง พอผูดูแล
เด็กแรกเกิดลดภาระคาใชจาย
ในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทําใหเด็ก
ไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพและ
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
เปนการคุมครองทางสังคม
และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
เพื่อเปนการขับเคลื่อนงานของ
ศูนยบริการคนพิการ

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
อุดหนุนคาใชจายเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน
30 คนๆละ 600 บาท/
เดือน รวม 12 เดือน

-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย
บริการคนพิการอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง จํานวน 10 คน
-จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและผูดูแล
คนพิการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

666,400

666,400 666,400 666,400

-

15,000 15,000 15,000

(KPI)

98

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เด็กไดรับ เด็กไดรับการสงเสริม
สารอาหาร ตามความจําเปนพื้นฐาน
ครบถวน
รอยละ 100
บุคลากร บุคลากรในหนวยงานมี
มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการ
จริยธรรม ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 80
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
216,000 216,000 216,000 216,000 จํานวนมารดา เด็กแรกเกิดที่ไดรับเงิน
เด็กแรกเกิด อุดหนุนไดรับการเลี้ยงดูที่มี
ที่เขารวม คุณภาพสงเสริมใหเด็กมี
โครงการ พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
รอยละ 80 เปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในชวง
วัยอื่นๆ ตอไป
100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนยฯไดมี ศูนยบริการคนพิการและ
การขับเคลื่อน องคกรคนพิการในพื้นที่
งานและจัด เกิดการทํางานที่สมานฉันท
บริการ รวมมือ รวมใจ เพื่อใหคน
ปละ 1 ครั้ง พิการไดรับประโยชนและ
เขาถึงบริการของภาครัฐ
อยางทั่วถึงเทาเทียม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
ที่

โครงการ

23 โครงการซอมแซม
บานทองถิ่นไทย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อชวยเหลือผูยากไรหรือ

กอสรางหรือซอมแซมที่อยูอาศัย

ผูดอยโอกาส

ใหกับประชาชนผูยากไร

(เทศบาลเสนอ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

99

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

100,000 100,000 100,000

(KPI)

สภาพบาน คนยากจนและผูดอยโอกาส
ดีขึ้น

และผูดอยโอกาสอยาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดรับการชวยเหลือมีที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

รอยละ 50 อยูอาศัยที่ดีขึ้น

นอย 1 หลัง

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

24 โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานเขตเมือง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหไดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน จัดให อสม.และหัวหนาชุมชน
ของประชาชนในเขตเทศบาล
ออกจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ทุกครัวเรือนในเทศบาล

25 โครงการสงเสริมการออก

เพื่อสงเสริมใหประชาชนได

จัดใหมีการออกกําลังกายโดย

กําลังกายเพื่อสุขภาพของ

ออกกําลังกายมีสุขภาพอนามัย

การเตนแอโรบิคเปนประจํา

ประชาชน (เทศบาลเสนอ)

แข็งแรง

ทุกวันบริเวณสระหลวง

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
50,000
(2560;
(2559;

2562
(บาท)
50,000
70,000)
50,000)

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

20,000
(2559;

20,000

20,000

20,000

100,000)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดขอมูลที่ ไดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
คลอบคลุม
รอยละ 100
ผูเขารวม

ประชาชนอายุตั้งแต 5 ปขึ้น

กิจกรรม

ไดออกกําลังกาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

รอยละ 80
สุขภาพแข็งแรง

26 โครงการบริการ

เพื่อเปนการบริการดานสาธารณ

ประชาชนในเขตเทสบาลตําบล

ดานสาธารณสุข

สุขตางๆเชน คาใชจายในการอบรม บานเขวาปราศจากโรคติดตอ

(เทศบาลเสนอ)

กลุมเสี่ยง ผูประกอบการอาหาร
ดานการสงเสริมสุขภาพ คาจางคา
ตอบแทนสําหรับแพทยพยบาล
และเจาหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง

50,000
(2560;
(2559;

50,000 50,000
100,000)
190,000)

50,000

โรงติดตอ

พนักงานเทศบาลไดออก

กอง

ลดลง

กําลังกายและมีสุขภาพ

สาธารณสุขฯ

รอยละ 10 รางกายแข็งแรง

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

27 โครงการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
(เทศบาลเสนอ)
28 โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

เพื่อควบคุมและปองกันโรค
พิษสุนัขบา

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา และมีเหรียญ
เครื่องหมาย ทุกตัว
เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงซึ่งเปน จัดซื้อน้ํายาฆายุง สําหรับ
พาหะนําโรคไขเลือดออกและ
พนฆายุง และจัดซื้อทรายอ
ปองกันโรคไขเลือกออก
เบทแจกทุกครัวเรือน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
55,000
(2560;
(2559;
150,000
(2560;
(2559;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

30 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบล
บานเขวา(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหกลุมสตรีไดมีการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อใหผูสูงอายุไดมีการพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(KPI)

55,000 55,000 55,000 สุนัขไดรับ
50,000)
วัคซิน
60,000)
รอยละ 60
150,000 150,000 150,000 ยุงลาย
200,000)
ลดลง
150,000)
รอยละ 50

ในเขตเทศบาล

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรี (เทศบาลเสนอ)

100

สงเสริมกิจกรรมของกลุมสตรี
อยางตอเนื่อง

30,000
(2560;
(2559;

30,000
40,000)
40,000)

30,000

30,000

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง

40,000
(2560;
(2559;

40,000
30,000)
30,000)

40,000

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สุนัขในเขตเทศบาล
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ไดรับการฉีดพนน้ํายาฆายุง
และทุกครัวเรือนไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

ทรายอเบท ทําใหลด
อัตราการเกิดโรคไขเลือดออก
ในเขตเทศบาล
กลุมสตรี กลุมสตรีเขมแข็งสามารถ
กอง
แข็งแรง ดําเนินกิจกรรมตาม
สวัสดิการฯ
รอยละ 50 วัถุประสงคได
กอง
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความเข็มแข็ง
มีสุขภาพ สามารถดําเนินกิจกรรม
สวัสดิการฯ
แข็งแรง ตามวัถุประสงคได
รอยละ 80

31 โครงการคายเยาวชน
คุณธรรม (เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูการทํางาน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
รวมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอ จริยธรรมใหแกเด็กปละ 1 ครั้ง
กันอันนําไปสูการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุขมีคุณธรรม
จริยธรรม

40,000
(2560;
(2559;

40,000
30,000)
30,000)

40,000

40,000

จํานวนเด็ก
ที่รวมกิจกรรม
มีคุณธรรม
รอยละ 80

32 โครงการตลาดสดดี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผู

จัดใหตัวแทนผูประกอบการ

ผูเขารวม

ประกอบการตลาดสดในการ

ตลาดสด ไปอบรมศึกษาดูงาน

20,000 20,000
150,000)

20,000

มีมาตรฐาน

20,000
(2560;

(เทศบาลเสนอ)

พัฒนาตลาด

เพื่อนําความรูมาพัฒนาตลาดสด

(2559;

150,000)

เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลจาก
ยาเสพติดปลูกฝงจิตสํานึก
ใหเยาวชนรักบานเกิด
ผูประกอบการตลาดมีความรู

อบรมมีความรู ความเขาใจในการที่
รอยละ 80 จะพัฒนาตลาดสด

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลบานเขวา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนไดมี

จัดใหสภาเด็กและเยาวชนทุก

สภาเด็กและเยาวชน
(เทศบาลเสนอ)

การพัฒนาศักยภาพตนเอง
สามารถปองกันและแกไขปญหา

คนไดศึกษาดูงานที่สภาเด็กและ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
20,000
(2560;
(2559;

เยาวชนที่มีผลงานดีเดน 1 ครั้ง

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนมีการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

20,000)
20,000)

รอยละ 50 พัฒนาตนเอง ปญหาทางสังคม สวัสดิการฯ
มีการพัฒนา ลดลง

120,000 120,000 120,000

ประชาชน ผูสูงอายุเขารวม

เด็กและเยาวชนในทุก ๆ ระดับ
34 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ (เทศบาลเสนอ)
35 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับความรัก

จัดใหมีการสรงน้ําผูสูงอายุ

120,000

ความอบอุนจากลูกหลานและ

และกิจกรรมรวมกันของ

(2560;

100,000)

รวมงาน

รูสึกมีคาทางสังคม

ผูสูงอายุมีของขวัญแจกผูสูงอายุ

(2559;

100,000)

รอยละ 50

เพื่อใหเกิดการประสานความรวม

เด็ก เยาวชน และครอบครัวใน

20,000

20,000

ศูนยพัฒนาครอบครัว

มือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนไดรับการพัฒนาสถาบัน

(2560;

30,000)

การใหความรูการกระทํา

ในลักษณะบูรณาการจากทุกภาค

ครอบครัวนําไปสูความเขมแข็ง

(2559;

30,000)

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี

สวนในสังคม

ของชุมชนจํานวน 30

และครอบครัว (เทศบาลเสนอ)

20,000

งานวันผูสูงอายุแหงชาติ

20,000 มีการพัฒนา ผูที่เขารวมกิจกรรมตระ
ครอบครัว หนักถึงความสําคัญของ
เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

ศพด. ในการทํางานเฝา

รอยละ 60 ระวังและคุมครองครอบครัว

ครอบครัว

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

36 โครงการกอสรางโรงฆาสัตว
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหเทศบาลไดมีโรงฆาสัตวที่มี
มาตรฐานสะอาดปลอดภัยตอ
ผูบริโภค

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

1.อาคารโรงฆา 192 ตร.ม.
2. อาคารพักหมู 95.55 ตร.ม.
3. โรงนอน 20.16 ตร.ม.
4.พื้นที่รวมในโรงฆาสัตว 1,395.76 ตร.ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8,000,000

-

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน
ในหมูบาน ประชาชนในเขตเทศบาล
ลดลง
ไดบริโภคเนื้อสัตวที่ถูก
รอยละ 20 สุขอนามัย มลพิษลดลง
มลพิษ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

37 โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต (เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม อนุรักษประเพณีอัน
ดีงามใหคงอยูตอไป

เปาหมาย
ของโครงการ)
จัดพิธีทําบุญตักบาตร
บําเพ็ญประโยชน ขอพร
ผูใหญ สรงน้ําพระ,กิจกรรม

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

150,000
(2560;
(2559;

150,000
200,000)
200,000)

150,000

150,000

10,000
(2560;

10,000
100,000)

10,000

(2559;

100,000)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน ประชาชนรวมงานเพื่อ
รวมงาน อนุรักษประเพณีอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

(KPI)

รอยละ 50

และการละเลนตามทองถิ่น
38 โครงการจัดงานวัน
สงทายปเกาตอนรับปใหม

เพื่อสงเสริม อนุรักษประเพณีอัน

จัดพิธีทําบุญตักบาตร

ดีงามใหคงอยูตอไป

งานวันขึ้นปใหม

(เทศบาลเสนอ)

จัดกิจกรรมสรุปแลกเปลี่ยน

10,000

ประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูทําให
รวมงาน

บุคลากรไดพัฒนางาน

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 50 ประชาชนไดรวมทําบุญ

ประสบการณ

เปนกุศลใหมีแนวคิดเริ่มตน
สิ่งดีๆ ในการสรางชีวิต

39 โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงศาลหลวงภักดี

เพื่ออนุรักษประเพณี

จัดงานประเพณีบวงสรวง

วัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

ศาลหลวงภักดี

(ดอนแกว) (เทศบาลเสนอ)
40 โครงการจัดงานประเพณี
(บุญเดือนหก)บวงสรวง
ศาลเจาพอพญาแลประจํา

เพื่ออนุรักษประเพณี

จัดงานประเพณี บุญเดือนหก

วัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

บวงสรวงศาลเจาพอพญาแล
ประจําอําเภอบานเขวา

30,000
(2560;

30,000
50,000)

(2559;

50,000)

30,000
30,000
(2560; 100,000)
(2559;

30,000

30,000

ประชาชน ประชาชนเขารวมงาน
รวมงาน

เพื่ออนุรักษประเพณี

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 60 อันดีงามใหคงอยูสืบไป

30,000 30,000

100,000)

ประชาชน ประชาชนเขารวมงาน

กอง

เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม การศึกษาฯ
รอยละ 60 ใหคงอยูสืบไป
รวมงาน

อําเภอบานเขวา (เทศบาลเสนอ)
41 โครงการสงเสริมและสนับ

เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก และ ประชาชนในเขตเทศบาล

สนุนการจัดงานประจําป

สํานึกในความดีงามของเจาพอ

เขารวมงานประจําปเจา

เจาพอพญาแล (จ.ชัยภูมิ)

พญาแล

พอพญาแล

150,000 150,000 150,000 150,000
(2560; 200,000)
(2559;

200,000)

ประชาชน ประชาชนเขารวมงาน
เขารวม
รอยละ 20

ประจําป เจาพอพญาแล

กอง
การศึกษาฯ

(เทศบาลเสนอ)

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)
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2564
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

42 โครงการสงเสริมงาน
ประเพณีบุญเดือนหก
(ศาลเจาพอพญาแล
หนองปลาเฒา)
(เทศบาลเสนอ)

เพื่ออนุรักษประเพณี
บุญเดือนหกใหคงอยูสืบไป

สนับสนุนและเขารวมประเพณี
บุญเดือนหกศาลเจาพอพญาแล
หนองปลาเฒา

30,000
(2560;
(2559;

30,000
30,000)
30,000)

30,000 30,000

ประชาชน ประชาชนรวมงานเพื่อ
รวมงาน อนุรักษประเพณีอันดีงาม
รอยละ 50 ใหคงอยูสืบไป

กอง
การศึกษาฯ

43 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนหกบวงสรวง

เพื่ออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป

จัดงานประเพณีบวงสรวงศาล
เจาพอขุนดานเทศบาลตําบล

10,000
(2560;
(2559;

10,000
10,000)
10,000)

10,000

ประชาชน ประชาชนรวมงานเพื่อ

กอง
การศึกษาฯ

200,000
(2560;

200,000 200,000 200,000
200,000)

ประชาชน ประชาชนเขารวมงาน

200,000)

รอยละ 60 ใหคงอยูสืบไป

200,000 200,000 200,000
200,000)

ประชาชน ประชาชนเขารวมงาน

200,000)

รอยละ 60 ใหคงอยูสืบไป

ศาลเจาพอขุนดาน

บานเขวา

10,000

รวมงาน

อนุรักษประเพณีอันดีงาม

รอยละ 60 ใหคงอยูสืบไป

(เทศบาลเสนอ)
44 โครงการจัดงานประเพณี

เพื่ออนุรักษประเพณีแหเทียน

จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

เขาพรรษา

พรรษาใหคงอยูสืบไปและ

มีการแขงขันขบวนแห ประกวด

(เทศบาลเสนอ)

เสริมสรางความสามัคคีภาย

ตนเทียน ประกวดนางเทียน

ในชุมชน

ในวันเขาพรรษา

(2559;

รวมงาน

กอง

เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม การศึกษาฯ

ประจําป 2561
45 โครงการจัดงานประเพณี

เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง

ใหคงอยูสืบไป และเสริมสราง

มีการประกวดนางนพมาศ

(เทศบาลเสนอ)

ความสามัคคีภายในชุมชน

ประกวดกระทงฯลฯ ในงาน
วันลอยกระทงประจําป 2561

200,000
(2560;
(2559;

รวมงาน

กอง

เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
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2.6 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

46 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ไดรับการชวยเหลือ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ
รับเบี้ยยังชีพ

ทุกเดือน

ในเกณฑทุกคน

เพื่อใหผูพิการในเขตเทศบาล
ไดรับการชวยเหลือ

ผูพิการในเขตเทศบาลฯ
รับเบี้ยยังชีพ

ทุกเดือน

ในเกณฑทุกคน

เพื่อใหผูปวยเอดสในเขตเทศบาล

ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลฯ

ผูปวยเอดส

ไดรับการชวยเหลือ

รับเบี้ยยังชีพ

(เทศบาลเสนอ)

ทุกเดือน

ในเกณฑทุกคน

49 โครงการสมทบกองทุน

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สวัสดิการชุมชน

สวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบล

เทศบาลตําบลบานเขวา

เทศบาลตําบลบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

บานเขวา

(เทศบาลเสนอ)
47 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูพิการ
(เทศบาลเสนอ)
48 โครงการเบี้ยยังชีพ

50 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น(เทศบาลเสนอ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

######### ######### ######### ######## ประชาชนไดรับ ผูสูงอายุ
(2560;
เบี้ยยังชีพ ไดรับเบี้ย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัดิการฯ

รอยละ 100 ยังชีพทุกคน

3,264,000 3,264,000 3,264,000 3,264,000 ประชาชนไดรับ ผูพิการ
(2560; 3,264,000)
เบี้ยยังชีพ ไดรับเบี้ย

กอง
สวัดิการฯ

รอยละ 100 ยังชีพทุกคน

60,000
(2560;

60,000
60,000)

(2559;

60,000)

50,000

50,000

60,000

60,000 ประชาชนไดรับ ผูปวยเอดส
เบี้ยยังชีพ

ไดรับเบี้ย

กอง
สวัดิการฯ

รอยละ 100 ยังชีพทุกคน

50,000

50,000 ประชาชนไดรับ ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการ
การดูแล

ชุมชนที่สามารถชวยเหลือ

กอง
สวัดิการฯ

รอยละ 50 เกื้อกูลผูที่ตองไดรับการดูแล

ในชุมชน
เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพเทศบาลตําบลบานเขวา

เทศบาลตําบลบานเขวา

200,000

200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การดูแล

ดําเนินการบรรลุตามวัตถุ

รอยละ 50 ประสงค และเปาหมาย

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 (การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

51 โครงการสนับสนุนอุดหนุน
การจัดทําแผนชุมชน
(พัฒนาชุมชนเสนอ)

52 โครงการจางเหมาบริการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30,000
30,000)
30,000)

30,000

30,000

แผนชุมชน

30,000
(2560;
(2559;

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อดูแลความ

432,000

432,000 432,000 432,000 การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและเขา จัดใหมีการอบรมผูนําชุมชนเพื่อ
ใจในความหมายและประโยชนของ ใหความรูเกี่ยวกับแผนชุมชน

บุคคลเพื่อชวยเหลือใน

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

เปนระเบียบเรียบรอยตลาด

การปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

ทําความสะอาดอาคาร

(เทศบาลเสนอ)

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค สํานักงาน ชวยเหลือการปฏิบัติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวน ประชาชนมีความรูความ
สํานักปลัด
6 หมูบาน เขาใจเกี่ยวกับแผนชุมชนและ เทศบาล
มีสวนรวมในการจัดทําแผน
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

53 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเทศบาล
เปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของของเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)
54 โครงการชําระภาษี

610,000
(2560;
(2559;

เพื่อพัฒนารายไดของเทศบาล

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ใหสามารถจัดเก็บ ภาษี คาธรรม
เนียมและใบอนุญาตตางๆ อยาง

ประชาสัมพันธการชําระภาษี
ในเขตเทศบาล

20,000
(2560;

ทั่วถึงและเปนธรรมแกทุกฝาย

(KPI)

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

งานนิติการ งานปองกัน ฯลฯ

ผานธนาคาร
(เทศบาลเสนอ)

ตัวชี้วัด

(2559;

610,000 610,000 610,000 เทศบาล เทศบาลมีรายไดเพิ่ม
500,000)
มีรายไดเพิ่ม
500,000)
รอยละ 20
20,000 20,000 20,000
เทศบาล เทศบาลสามารถจัดเก็บ
200,000)
มีรายไดเพิ่ม รายไดเพิ่มขึ้น
200,000)
รอยละ 20

กองคลัง

กองคลัง

แบบ ผ.01
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ที่

โครงการ

55 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานสํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)
56 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)
57 โครงการเผยแพร และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ ทีจ่ ําเปนตอการใชงาน

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

90,000

90,000

90,000

90,000

(KPI)

ราชการ ไดตามพระราชบัญญัติขอ ขาวสารของทางราชการ

(เทศบาลเสนอ)

มูลขาวสารของทางราชการ

ตําบลบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

ตางๆของเทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

90,000

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
10,000 ประชาชน ประชาชนสามารถเขา
ไดรับรูขอมูล ตรวจสอบขอขอมูลขาวสาร
ขาวสาร

กองคลัง

สํานักปลัด
เทศบาล

ของทางราชการได

รอยละ 20

เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร เพิ่มเสียงตามสายตามสาย
ของทางราชการและขาวสารดาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มากยิ่งขึ้น

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ ทีจ่ ําเปนตอการใชงาน
มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจ จัดสถานที่สําหรับใหประชาชนได
สอบและขอขอมูลขาวสารของทาง เขาตรวจสอบและหาขอมูล

ของเทศบาลในเขตเทศบาล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว

ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
58 โครงการเพิ่มเสียงตามสาย

งบประมาณและที่ผานมา
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-

100,000 100,000 100,000

ตางๆในเขตเทศบาล

ประชาชน ประชาชนสามารถไดรับ
รอยละ50

ขาวสารอยางทั่วถึง

สํานักปลัด
เทศบาล

รับรูขอมูล
ขาวสาร
ราชการ

59 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

เพื่อใหพนักงานเทศบาลมีความรู

พนักงานเทศบาลเทศบาล

-

200,000 200,000 200,000

พนักงานมี พนักงานและลูกจางมีความ

สํานักปลัด
เทศบาล

ใหแกพนักงานเทศบาล

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ความรูเพิ่ม รูเพิ่มและสามารถนํามา

(เทศบาลเสนอ)

ในหนาที่

รอยละ 50 พัฒนาองคกรได

60 โครงการอบรมเสริมสราง
ความรู คุณธรรม จริยธรรม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิสภา
จัดอบรมผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง พนักงานเทศบาลและ
เทศบาลมีความรู คุณธรรม
พนักงานจางเทศบาล
จริยธรรม

-

300,000 300,000 300,000

ผูเขารับ ผูบริหาร สมาชิกสภา
การอบรม พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางเทศบาลนํา
รอยละ 60 ความรูในการอบรมไปใช
ในการปฏิบัติหนาที่
มีความรู

สํานักปลัด
เทศบาล
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ที่

โครงการ

61 โครงการอบรมพัฒนาองคกร
(OD) เทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรัก
ความสามัคคีเพื่อที่จะพัฒนาองค
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สะดวก รวดเร็ว

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)

จัดอบรมพัฒนาองคกรบุคลากร
เทศบาลตําบลบานเขวาทุกคน

-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

107

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

250,000 250,000 250,000 จํานวนผูเขา ผูบริหารพนักงานเทศบาล/
รับการอบรม พนักงานจางไดนําความรูใน
มีความรู การพัฒนาทัศนคติและ
รอยละ 80 องคกรมาพัฒนาเทศบาล
นําไปพัฒนา บานเขวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

องคกร

3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

62 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานกองการศึกษาฯ
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

(ผลผลิต

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ ทีจ่ ําเปนตอการใชงาน
มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000 90,000 90,000

3.3 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

63 โครงการคาใชจาย
ในการจัดจราจร
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการจราจรในเขตเทศบาล
มีความสะดวกปลอดภัย

เปาหมาย
ของโครงการ)
จัดทําเครื่องหมายจราจร
หรือจางทําเครื่องหมาย
จราจรในเขตเทศบาล

(ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
90,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

20,500

20,500

20,500

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

20,500 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนมีความสะดวก
รอยละ 80 ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.01
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3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

64 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานกองชาง
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

(ผลผลิต
2561
(บาท)

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว

63,000

โครงการ

65 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) หลักสูตรทบทวน
(เทศบาลเสนอ)
66 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

63,000

63,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
63,000

ที่จําเปนตอการใชงาน

3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

จัดการฝกอบรมอาสามัคร

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน
ใหสามารถชวยเหลือผูประสบ
จํานวน 1 รุน มีผูเขารับการ
ภัยไดอยางถูกวิธี
อบรมจํานวน 180 คน
เพื่อบริการประชาชนในชวงเทศกาล จํานวน อปพร. 20 นายย
ปใหม และเทศกาลสงกรานต
ตอวัน รวมกับเจาหนาที่
ปฏิบัติตามกฎจราจร และเมาไมขับ เทศบาลประจําที่จุดตรวจตลอด

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ชาง

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50,000
(2560;

50,000
80,000)

50,000

50,000

(2559;

80,000)

40,000
(2560;

40,000
90,000)

(2559;

90,000)

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนผู อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

สํานักปลัด

เขารวมอบรม พลเรือนทุกคนสามารถชวย
มีความรู เหลือผูประสบภัยได
รอยละ 50 อยางถูกวิธี

เทศบาล

(KPI)

ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ สํานักปลัด
ปลอดภัย ผูเดินทางผานเขตเทศบาล
รอยละ 80 ไดรับความปลอดภัยในการ

ใสหมวดกันนอค คาดเข็มขัดนิรภัย 24 ชั่วโมง เปนเวลาเจ็ดวัน

เทศบาล

ใชรถใชถนน

67 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนแสดงออก เพื่อนํากลุมพลังมวลชนเขารวม
ถึงความสมัครสมานสามัคคีและ กิจกรรมปกปองสถาบัน
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
สําคัญของชาติ

20,000
(2560;
(2559;

20,000
30,000)
30,000)

20,000

68 โครงการจัดหาชุด อปพร.
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับ
อปพร.ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

จัดซื้อชุด อปพร. จํานวน 180 ชุด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

40,000

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000

จํานวนกลุม
พลังมวลชน
เขารวม
กิจกรรม
รอยละ 50
50,000 มีชุด อปพร.
รอยละ 100

ประชาชนตระหนักและ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

สํานักปลัด
เทศบาล

อปพร.ของเทศบาล
ตําบลบานเขวามีชุดเพียงพอ

สํานักปลัด
เทศบาล

ตอการปฏิบัติหนาที่

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

69 โครงการอบรมดานการ
จราจรแกประชาชนและ
เยาวชน (เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหความรูแกประชาชนและ

จัดอบรมใหความรูแกประชาชน

เยาวชนเกี่ยวกับการขับขี่และ
กฎจราจร

จํานวน 50 คน และเยาวชน
จํานวน 50 คน

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)
-
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ตัวชี้วัด

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

50,000

50,000

50,000

ผูเขารับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนและเยาวขนมี

อบรมมีความรู ความรูเพิ่มมากขึ้นและขับขี่
รอยละ 50 ยานพาหนะตามกฏจราจร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

3.6 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

70 โครงการจัดซื้อวัสดุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ

สํานักงานกองสาธารณสุขฯ

สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ

(เทศบาลเสนอ)

มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

ที่จําเปนตอการใชงาน

โครงการ

71 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานกองสวัสดิการฯ
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
มากยิ่งขึ้น

3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเอก จัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
สารและงานตางๆ มีประสิทธิภาพ ทีจ่ ําเปนตอการใชงาน
มากยิ่งขึ้นสะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 (บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

72 โครงการจัดหาถังรองรับขยะ
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีถังรองรับขยะเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อถังขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา

เพื่อสนับสนุนใหประชาชน/

ประชาชนรวมปลูกตนไม

รักสิ่งแวดลอม เพื่อชีวิตสดใส

ผูนําชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอม

(เทศบาลเสนอ)

73 โครงการรักษบานเขวา

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50,000
(2560;

50,000
50,000)

50,000

50,000

(2559;

50,000)

คนละตนในชุมชนบริเวณ

50,000
(2560;

50,000
50,000)

และรวมมือรวมใจโดยการปลูก

สวนสาธารณะ และพื้นที่วาง

(2559;

50,000)

ตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สาธารณะทั้ง 6 หมูบาน

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

74 โครงการชุมชนจัดการขยะ

วัตถุประสงค

รักษาสิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการลดขยะลดโลกรอนและ

(เทศบาลเสนอ)

ตระหนักถึงการคัดแยกขยะตั้งแต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ทั้ง 6 ชุมชน

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

50,000
50,000)

(2559;

50,000)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รองรับขยะ ปริมาณถังขยะเพียงพอตอ

กอง

รอยละ 80 ความตองการของประชาชน สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลตําบล
50,000

50,000

บานเขวา
6 หมูบาน เกิดความรักความสามัคคี

กอง

มีตนไมเพิ่ม รวมมือรวมใจจากประชาชน สาธารณสุขฯ
รอยละ 20 และผูนําชุมชนทั้ง 6 ชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000
(2560;

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000 สภาพแวดลอม ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล ลดลงรอยละ 30
ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ครัวเรือน

รอยละ 50

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

75 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมซอม และขยาย
ผิวจราจรสายดอนแกวบอบําบัด-บานอุดมผล ม. 12

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด หมู 12 ขนาดกวาง 1.50 ม.
อยางถูกตอง ประชาชนสัญจรไป-มา ลึก 1.00 ม. ยาว 480 ม.
สะดวกปลอดภัย
และรื้อถอนพรอมกอสรางถนน

(หมูที่ 12,13 เสนอ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,264,000
พิกัด เริ่ม N 15.761102 E 101.906482
สิ้นสุด N 15.760222 E 101.915161

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ประโยชน

มีระบบ ประชาชนสัญจร
รอยละ 80 ไป-มาสะดวกปลอดภัย

คสล. หนา 0.15 ม.

อุบัติเหตุลดลง

พื้นที่ไมนอยกวา 1,920 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาล
76 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
คสล. ชุมชนบานบูรพา ม. 14 และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
(ชวงบานนางไร-บานนายอุดม) อยางถูกตอง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมู 14 ขนาดกวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาวไมนอยกวา

935,000
พิกัด เริ่ม N 15.764096 E 101.916544
สิ้นสุด N 15.767526 E 101.915248

334 ม. ตามแบบเทศบาล

(หมูที่ 14 เสนอ)
77 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
ชวงบนพอนาย วิชัยโย-บาน
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
อยางถูกตอง
พอพิศ (หมูที่ 11 เสนอ)
78 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
พรอมถนน คสล.สายเนสเซอรี่ และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
อยางถูกตอง มีถนนที่มาตรฐาน
ม.2 (หมูที่ 2 เสนอ)

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมู 11 ขนาดกวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 250.00 ม.
ตามแบบเทศบาล
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 2
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.
ยาว 178 ม. และกอสรางถนน

สามารถรองรับน้ําหนักรถบน

คสล. หนา 0.15 ม.

ถนนไดดี

พื้นที่ไมนอยกวา 1,920 ตร.ม.

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

845,600
(2560;
(2559;

845,600) พิกัด N 15° 45.768
845,600) E 101° 54.883

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

517,000
พิกัด N 15.776086
E 101.916664

-

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

มีระบบ ประชาชนสัญจร

รอยละ 80 ไป-มา สะดวกปลอดภัย

สามารถลดอุบัติเหตุ

กองชาง

ตามแบบเทศบาล

บนถนนได

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

79 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
คสล. สาย ม. 11 (ชวงบาน
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
นายสมบุญ-บานนายเหลือง)
อยางถูกตอง
(หมูที่ 11 เสนอ)

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 11
ขนาดกวาง 0.30 ม. -0.50 ม.
ลึก 0.30 ม. -0.50 ม.
ยาว 256 ม.
ตามแบบเทศบาล
80 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. หมู 1
คสล.สายตลาดเชา- 3 แยก
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด ขนาดกวาง 0.50 ม.
โรงฆาสัตว ม.1 (หมู 1 เสนอ) อยางถูกตอง
ลึก 0.50 ม. ยาว 112 ม.
ตามแบบเทศบาล
81 โครงการจางเหมาประชาชน
เพื่อใหเขตเทศบาลมีความเปน
จางเหมาประชาชนเก็บรวบรวม
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใน
ระเบียบเรียบรอยไมมีปริมาณขยะ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวา ตกคางประชาชนมีรายไดเพิ่ม
(เทศบาลเสนอ)
82 โครงการขุดลอกรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
ในเขตเทศบาล (เทศบาลเสนอ) และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
ถูกตอง
83 โครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะ (หมูที่ 2 เสนอ)

เพื่อเปนการรณรงคกระตุน
ประชาสัมพันธใหประชาชน

ขุดลอกทางระบายน้ําในเขต
เทศบาล ขนาดกวาง 0.30 ม.
พื้นที่ยาวไมนอยกวา 100 ม.
ตามแบบเทศบาล
การรณรงคการคัดแยกขยะในเขต
เทศบาลตําบลบานเขวาใหประชาชน

ในเขตเทศบาลมองเห็นความสําคัญ ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

112

ตัวชี้วัด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

588,000
พิกัด N 15.767887
E 101.915674

-

-

313,000
พิกัด N 15.767887
E 101.907627

-

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80
ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

600,000
(2560;
(2559;
200,000

50,000

600,000 600,000 600,000 ปริมาณขยะ ชุมชนในเขตเทศบาลสะอาด
กอง
600,000)
ลดลง
ปราศจากขยะ ประชาชนมี สาธารณสุขฯ
600,000)
รอยละ 30 รายไดเพิ่มและสนองนโยบาย
ของจังหวัดชัยภูมิ
200,000 200,000 200,000 น้ําระบาย น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
กองชาง
ไดเร็วมากขึ้น ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
รอยละ 50 มีระบบ
50,000

50,000

50,000

ทุกครัวเรือน ขยะไมปะปนกัน
มีการคัดแยก สงผลใหการจัดเก็บขยะงาย
ขยะ รอยละ 80 และมีระเบียบ

กอง
สาธารณสุขฯ

ในการคัดแยกขยะ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

84 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ําหมู คสล. หมู 1

คสล. ชวงบานนายแอด-นายเส็ง- และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

ขนาด 0.30X 0.30 ม.

นายอน-โรงฆาสัตว

ยาว 276.00 ม.

อยางถูกตอง

(หมู 1เสนอ)

2561
(บาท)
(2560;
(2559;

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
414,000
414,000) พิกัด N 15° 46.206
414,000)
E 101° 54.395

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 1

คสล.ถนนบานใหมจากบาน อ.ดิเร และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

ขนาดกวาง 0.50 ม.

บานนายบุญเหลือ (หมู 1)

ยาว 500 ม.ตามแบบเทศบาล

อยางถูกตอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล

85 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

113

(2560;

350,000
350,000)

-

-

พิกัด N 15° 46.152

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ประโยชน

E 101° 54.511

กองชาง

ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
มีระบบ

รอยละ 80

86 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 1

คสล. จากบานนายสุพรม-ราน

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

ขนาดกวาง 0.50 ม.

ประคลองพาณิชย (หมู 1)

อยางถูกตอง

ยาว 500 ม. ตามแบบเทศบาล

(2560;

350,000
350,000)

-

-

พิกัด N 15° 46.264
E 101° 54.557

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ประโยชน

กองชาง

ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
มีระบบ

รอยละ 80

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 2

คสล. จากบานพอถาวร ใยโนนตา และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

ขนาด 0.30X 0.30 ม.

ทั้ง 2 ฝง-ถนนบูรพาชัย

ยาว 150.00 ม.

อยางถูกตอง

(หมูที่ 2 )
88 โครงการลอกรางระบายน้ํา

(2560;
(2559;

180,000
180,000)
พิกัด N 15° 45.948
180,000)
E 101° 54.832

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมู 2

คสล. จากสี่แยกบานนายอาคม - และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

ขนาด 0.50X 0.50 ม.

ถ. บูรพาชัย (หมู 2 เสนอ)

ยาว 186.00 ม.

อยางถูกตอง

ไดรับ
ประโยชน

กองชาง

ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
มีระบบ

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน

(2560;
(2559;

279,000
279,000) พิกัด N 15° 46.021
279,000) E 101° 54.821

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

มีระบบ

กองชาง

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

โครงการ

ที่
89

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ําหมู คสล.

คสล. คุมมะขามเฒาจากบาน

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

หมู 2 ขนาด 0.30X 0.30 ม.

แมเจียม-บานแมเหลือง

อยางถูกตอง

ยาว 279 ม. ตามแบบเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
(2560;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

114

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

230,000
418,500) พิกัด N 15° 45.949

(KPI)

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

E 101° 54.687

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

(หมูที่ 2 )
90 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ําหมู คสล.

คสล. ชวงบานนายประพันธ-นายจและรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
วัดเจริญผล (หมู 12 )
อยางถูกตอง

หมู 12 ขนาดกวาง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 60.00 ม.

(2560;
(2559;

90,000
90,000) พิกัด N 15° 45.660
90,000) E 101° 54.801

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ประโยชน

(2560;

120,000
120,000)

-

หมู 13 ขนาดกวาง 0.50 ม.

(หมูที่ 13 เสนอ)

ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.

ประโยชน

ตามแบบเทศบาล

รอยละ 80

92 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ําหมู คสล.

คสล. ชวงบานแมกิมหุน แซล-ี้ บานและรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
ที่ปรึกษาบุญหนา
อยางถูกตอง
(หมู 13 เสนอ)

หมู 13 ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม. ยาว 50.00 ม.
ตามแบบเทศบาล

93 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ําหมู คสล.

(2560;

กองชาง

มีระบบ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

(2559;

75,000
75,000) พิกัด N 15° 45.886
75,000) E 101° 54.527

(2560;

100,000
100,000)

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน

กองชาง

-

-

คสล. จากบานนายมานพ-บาน และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

หมู 13 ขนาดกวาง 0.30 ม.

พิกัด N 15° 45.855

น.ส.เพ็ญศรี (หมู 13 เสนอ)

ลึก 0.30 ม. ยาว 80 ม.

E 101° 54.618

อยางถูกตอง

มีระบบ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

คสล.จากบานแมเพชร-บานนายเชและรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
อยางถูกตอง

กองชาง

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล
91 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

ไดรับ
ประโยชน

ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
มีระบบ

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

94 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

คสล. ชวงบานนายตี๋นอย-

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

หมู 13 ขนาดกวาง 0.30 ม.

บานแมกัน(หมู 13 เสนอ)

อยางถูกตอง

ลึก 0.30 ม. ยาว 60.00 ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
(2560;
(2559;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

90,000
90,000) พิกัด N 15° 45.802
90,000) E 101° 54.513

คสล. ชวงบานแมกิมหุน แซล-ี้ และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
บานที่ปรึกษาบุญหนา(หมู 13) อยางถูกตอง
96 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมู 13 ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30 ม. ยาว 50.00 ม.
ตามแบบเทศบาล
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

(2560;
(2559;
(2560;

คสล. จากสามแยกดอนแกว-

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

หมู 13 ขนาดกวาง 0.50 ม.

บอบําบัดน้ําเสีย (หมูที่ 13 )

อยางถูกตอง

ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
ตามแบบเทศบาล

(2559;

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ม. 14 ขนาดกวาง 0.50 ม.

(2560;

97 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน
คสล. จากบานนายสุระ-บาน
นายจันทร บริบูรณ
(หมูที่ 14 เสนอ)

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด
อยางถูกตอง

98 โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ํา เพื่อมีแหลงกักเก็บน้ําเมื่อถึงหนา
หนองเข,หนองขี้ตม,หนองเค
แลงประชาชนสามารถนําน้ําไปใช
(เทศบาลเสนอ)
ในการเกษตรได

ลึก0.50 ม. ยาว 100.00 ม.
ตามแบบเทศบาล
1.หนองแข กวาง 20 ม.
ยาว 50 ม. ลึก 3 ม.
2.หนองขี้ตม กวาง 21 ม.

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

มีระบบ

รอยละ 80

ตามแบบเทศบาล
95 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

115

75,000
75,000) พิกัด N 15° 45.886
75,000) E 101° 54.527

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

270,000
270,000) พิกัด N 15° 45.668
270,000) E 101° 54.402

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

กองชาง

ประโยชน

มีระบบ

รอยละ 80

(2559;

150,000
150,000) พิกัด N 15° 46.106
150,000)
E 101° 54.978

-

1,400,000

(2560;

1,400,000)

-

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ประโยชน
รอยละ 80

ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
มีระบบ

มีน้ํากักเก็บ ประชาชนมีน้ําใช
ไวใชการเกษตร เพื่อการเกษรตร
รอยละ 100

กองชาง

กองชาง

ยาว 80 ม.ลึก 3 ม.
3.หนองเค กวาง 21 ม.
ยาว 48 ม. ลึก 3 ม. ตามแบบเทศบาล

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 (พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว)
5. ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

99 โครงการปรับปรุงและจัด
ระเบียบตลาดสดเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงตลาดสดของเทศบาล ดําเนินการจัดแผนผังการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000 ตลาดสะอาด การบริหารตลาดสดของ

ใหมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัย จําหนาย สถานที่จอดรถ
และมีความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และมีการออกกฎ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

มีความเปน เทศบาล มีกฎระเบียบ
สาธารณสุข
ระเบียบ มีความเปนระเบียบ
มากขึ้น เรียบรอย สะอาด ถูกอนามัย

ระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

100 โครงการกอสรางผิวจราจร
แอสฟสติกคอนกรีต
สายบูรพาชัย(ศูนยสงเสริม
ผาไหม-ศาลเจาพอขุนดาน)
(เทศบาลเสนอ)
101 โครงการกอสรางผิวจราจร
แอสฟสติกคอนกรีต
สายเทพนิมิตร(ทางหลวง

วัตถุประสงค
เพื่อใหถนนมีมาตรฐานสามารถ
รองรับน้ําหนักไดดี การสัญจร
ไป-มาสะดวกปลอดภัย

เพื่อใหถนนมีมาตรฐานสามารถ
รองรับน้ําหนักไดดี การสัญจร
ไป-มาสะดวกปลอดภัย

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางผิวจราจรแอสฟสติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม.
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 35,475 ตร.ม.
ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2.300 กม.
พรอมงานตีเสนจราจร ตามแบบเทศบาล
กอสรางผิวจราจรแอสฟสติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม. คิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 16,066 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
พิกัด เริ่ม N 15.784285 E 101.920528
สิ้นสุด N 15.761844 E 101.914210

พิกัด เริ่ม N 15.784789 E 101.910213
สิ้นสุด N 15.763241 E 101.908553
4,569,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนได ประชาชนไดรับความสะดวก
รับประโยชน ในการสัญจรไป-มา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

รอยละ 80 อุบัติเหตุบนถนนลดลง

ประชาชนได ประชาชนไดรับความสะดวก
รับประโยชน ในการสัญจรไป-มา
รอยละ 80 อุบัติเหตุบนถนนลดลง

กองชาง

ชวงที่ 1 กวาง 3 ม. ยาว 1.159 กม.
ชวงที่ 2 กวาง 9 ม. ยาว 0.111 กม.
พรอมงานตีเสนจราจรตามแบบเทศบาล

แผนดิน 225 -ร.ร.อนุบาล
บานเขวา-สวนสุขภาพ
หนองบัว) (เทศบาลเสนอ)

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

102 โครงการกอสรางผิวจราจร
เพื่อใหถนนมีมาตรฐานสามารถ
รองรับน้ําหนักไดดี การสัญจร
แอสฟสติกคอนกรีต
สายเปรมประชาชื่น(ทางหลวง ไป-มาสะดวกปลอดภัย
แผนดิน 225 -วงเวียนเจาพอ3 แยกถนนเทพนิมิตร)
(เทศบาลเสนอ)
103 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมรางระบายน้ําจาก
โรงเรียนเนอสเซอรี่
บานนางบุญชู (หมูที่ 2 เสนอ)

เพื่อใหการจราจรบนถนนสัญจร
ไป-มาสะดวกปลอดภัยและ
ระบายน้ําไหลลงสูบอบําบัด
เปนไปดวยความสะดวก

104 โครงการขยายเขตไฟฟาในเขต เพื่อใหบริเวณถนนมีความสวาง
เทศบาลตําบลบานเขวา

ประชาชนสัญจรไป - มา

(เทศบาลเสนอ)

สะดวกปลอดภัย

105 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาล

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

กอสรางผิวจราจรแอสฟสติก

2561
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

พิกัด เริ่ม N 15.784018 E 101.907796
3,362,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนได ประชาชนไดรับความสะดวก
รับประโยชน ในการสัญจรไป-มา

คอนกรีต ชวงที่ 1 กวาง 15 ม.
สิ้นสุด N 15.779267 E 101.909530
รอยละ 80 อุบัติเหตุบนถนนลดลง
ยาว 0.870 กม. ชวงที่ 2 กวาง 6 ม.
ยาว 0.040 กม. ชวงที่ 3 กวาง 20 ม.
ยาว 0.230 กม. หนา 0.05 ม.
คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 11,890 ตร.ม.พรอมงานตีเสนจราจรตามแบบเทศบาล
ประชาชนได ประชาชนไดรับความสะดวก
230,000
กอสรางถนน คสล. หมู 2
(2560; 230,000) พิกัด N 15° 46.623 รับประโยชน ในการสัญจรไป-มา และ
ถนนกวาง 3.00 ม. ยาว 70.00 ม.
รอยละ 80 มีการระบายน้ําที่สะดวก
หนา 0.15 ปริมาณคอนกรีต
E 101° 55.004
ไมนอยกวา 31.5 ลบ.ม. รางระบายน้ํา
คสล. ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 70.00 ม. ตามแบบเทศบาล
ขยายเขตไฟฟา

100,000

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ใชไดอยางทั่วถึง

ในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา

เพื่อใหถนนมีการสัญจรไป-มา

ลงลูกรังในเขตเทศบาล กวาง 15 ม.

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได ประชาชนมีไฟฟาใชใน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

รับประโยชน ครัวเรือนอยางทั่วถึง
รอยละ 80

ในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา
200,000

200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ประชาชชนสัญจรไป-มา

กองชาง

รับประโยชน ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ
รอยละ 80 บนทองถนน

ตําบลบานเขวา (เทศบาลเสนอ)
106 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

2562
(บาท)

117

200,000

200,000 200,000 200,000 ประชาชนได ประชาชชนสัญจรไป-มา

กองชาง

ในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา

สะดวก ปลอดภัย

(เทศบาลเสนอ)

รับประโยชน ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ
รอยละ 80 บนทองถนน

ยาว 8 กม. ลึก 2 ซม. หรือปริมาณไมนอยกวา
240 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาล

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

107 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสระหนองขี้ตม
สาธารณะประโยชน
(หมูที่ 1,2 เสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่พักผอน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สระหนองขี้ตมโดยกอสรางพื้น
หยอนใจ
ผิวจราจรพื้นที่ไมนอยกวา
400 ตร.ม. หนาเฉลี่ย

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต
2561
(บาท)

2562
(บาท)

557,000
พิกัด N 15.767845
E 101.911358

118

ตัวชี้วัด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนได ประชาชนมีสุขภาพ
รับประโยชน พลนามัยที่แข็งแรง
รอยละ 80

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

0.10 ม. และลานเอนกประสงค คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 590 ตร.ม.
หนา 0.10 ม. และโคมไฟ
สองสวางจํานวน 8 จุด
ตามแบบเทศบาล
108 โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อ

เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ซึ่งไมไดรับการ จางเหมาบุคคลดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต

ปรับปรุงใหมีสภาพภูมิทัศนดีขัน

ตัดแตงเก็บกวาดหญาและ

เทศบาลตําบลบานเขวา

และสงเสริมอาชีพแกไขปญหา

วัชพืชในเขตเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)

การวางงาน

109 โครงการยกระดับถนน คสล.

เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน

ยกระดับถนน คสล. โดย

648,000
(2560;
(2559;
(2560;

พรอมสรางรางระบายน้ํา คสล. และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด

เทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ม.1

จากบานนายบุ-บานนายสําเนียง อยางถูกตอง

หนา 10-12 cm. ขนาด

(หมู 1 )

4x100 ม. ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 48 ลบ.ม.

(2559;

648,000 648,000 648,000 หญาและ เทศบาลตําบลบานเขวา
600,000)
วัชพืชลดลง มีภูมิทัศนท่สี วยงาม
600,000)
รอยละ 50 มีสถานที่นาอยูรมรื่น

กองชาง

500,000 500,000) พิกัด N 15° 46.211
500,000) E 101° 54.370

กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.50x100 ม. ตามแบบเทศบาล
เพื่อใหการจราจรทางรถ และมีถนน กอสรางถนน คสล. ม.11
338,000
110 โครงการกอสรางถนน คสล.
(2560;
338,000)
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
สายบานพอปลอด-บานพอสุระ ที่สามารถรองรับน้ําหนักรถไดที่
พิกัด N 15° 45.579

ประชาชนได ประชาชชนสัญจรไป-มา
รับประโยชน ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ
รอยละ 80 บนทองถนน

ประชาชน ประชาชชนสัญจรไป-มา
ไดรับ
ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ

กองชาง

(ทิศตะวันออกวัดเจริญผล)

ระดับมาตรฐาน และมีการจราจร

(หมูที่ 11 )

ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

130.00 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 78 ลบ.ม.

(2559;

338,000) E 101° 55.000

ประโยชน
รอยละ 80

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สวนที่ 4

ที่

โครงการ

111 โครงการกอสรางถนน คสล.
บานนางสมโภชนบานพอจันทร (หมูที่ 11 )

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิต

เพื่อใหการจราจรทางรถ และมี
กอสรางถนน คสล. ม. 11
ถนนที่สามารถรองรับน้ําหนักรถไดที่ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.
ระดับมาตรฐาน และมีการจราจร หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม

นอยกวา 36 ลบ.ม.
ตามแบบเทศบาล
112 โครงการกอสรางถนน คสล.
มีถนนที่สะดวกในการสัญจรไป-มา กอสรางถนน คสล. ม. 12 ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.
พรอมวางทอระบายน้ําจากถนน และมีการระบายน้ําเสียใน
เขตเทศบาลเปนไปดวยความสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
อุดมผล-สามแยกดอนแกว
ไมนอยกวา 90 ลบ. ม. วางทอยาว
(หมู 12 )
150 ม. ตามแบบเทศบาล
113 โครงการกอสรางถนน คสล.
เพื่อใหการจราจรทางรถ และ
กอสรางถนน คสล. ม. 14
มีถนนที่สามารถรองรับน้ําหนักรถ ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 500 ม.
จากบานนางทองคัดไดที่ระดับมาตรฐาน และมีการ
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
บานนางลําดวน(หมู 14 )
จราจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
ไมนอยกวา 225 ลบ.ม.

บนทองถนน

2561
(บาท)
(2560;
(2559;

2562
(บาท)

2563
(บาท)

119

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

156,000
156,000) พิกัด N 15° 45.814
156,000) E 101° 54.896

ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชน ประชาชชนสัญจรไป-มา
ไดรับ
ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

บนทองถนน

รอยละ 80

-

600,000

-

-

พิกัด N 15° 45.665
E 101° 54.441

(2560;
(2559;

900,000
900,000) พิกัด N 15° 46.031
900,000) E 101° 55.111

ประชาชนได ประชาชนไดรับความสะดวก
รับประโยชน ในการสัญจรไปมา และมีการ
รอยละ 80 ระบายน้ําที่สะดวก

กองชาง

ประชาชนได ประชาชชนสัญจรไป-มา
รับประโยชน ปลอดภัยชวยลดอุบัติเหตุ
รอยละ 80 บนทองถนน

กองชาง

ตามแบบเทศบาล

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 (การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ)
6. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

114 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
ซื้อหรือจางระดับอําเภอ
(ทองถิ่นอําเภอเสนอ)

เปาหมาย
ของโครงการ)

(ผลผลิต

เพื่อปรับปรุงใหเปนศูนยรวมขอมูล ดําเนินการปรับปรุงศูนยรวม
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่มี ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 40,000 40,000
(2560;
40,000)

ประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต

(2559;

วัตถุประสงค

จางระดับอําเภอใหมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
40,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ศูนยขอมูล อําเภอมีศูนยขอมูลขาวสาร
ขาวสาร เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจางที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

มีประสิทธิภาพปราศจาก
การทุจริต การทุจริต

40,000)

ปราศจาก

รอยละ 90

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน)
7. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

115 โครงการอบรมเยาวชนหาง
ไกลยาเสพติด
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อตอตานยาเสพติดใหลดหมดไป เยาวชนในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลและสงเสริงเรื่องกีฬา จํานวน 60 คน เขารับ
ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การอบรม

20,000
(2560;
(2559;

20,000
50,000)
50,000)

20,000

20,000

จํานวนผูติด เยาวชนในเขตเทศบาลเขา
ยาเสพติดลดลง ใจและทราบของภัยตางๆ
รอยละ 50 จากยาเสพติดและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

สํานักปลัด
เทศบาล

116 โครงการรณรงค
ตานยาเสพติด
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนรวม
รณรงคตานยาเสพติด

20,000
(2560;
(2559;

20,000
50,000)
50,000)

20,000

20,000

ประชาชน สิ่งเสพติดในเขตเทศบาล
รวมรณรงค ลดลง ประชาชนมีความ
รอยละ 50 เปนอยูที่ดี

สํานักปลัด
เทศบาล

ประชาชน 6 หมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลบานเขวา เขารับ
การอบรม

แบบ ผ.01
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7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

117 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนไดออก
บานเขวาเกมสตานยาเสพตติด กําลังกาย ใชเวลาวางใหเปน
(เทศบาลเสนอ)
ประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมทั้งเปนการเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางชุมชน

จัดการแขงขัน 1 ครั้ง แขงขัน
กีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน
มีผูเขารวมประมาณ
2,000 คน

118 โครงการเขารวมการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นสัมพันธ
อําเภอบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)
119 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ
(เทศบาลเสนอ)

จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธโดยมี อปท.
อําเภอบานเขวา
เขารวมการแขงขัน
จัดการแขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธโดยเทศบาลตําบล
บานเขวาเปนเจาภาพในการ
จัดการแขงขัน

เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและมี
สุขภาพแข็งแรงแกบุคลากรของ
เทศบาล อปท.อําเภอบานเขวา
เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและ
มีสุขภาพแข็งแรงแกบุคลากร
ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
(2560; 400,000)
รอยละ 80
(2559; 400,000)
เขารวม
กิจกรรมมี
สุขภาพ
แข็งแรง
50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากร
(2560; 100,000)
ใน อปท.
(2559; 100,000)
มีสุขภาพดี
รอยละ 80
100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร
(2560; 150,000)
เทศบาล
(2559; 150,000)
มีสุขภาพดี
รอยละ 80

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน รวม
การแขงขันกีฬาและเขารวม
กิจกรรมมีสุขภาพพลนามัย
แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

บุคลากรของอปท.ในเขต
อําเภอบานเขวามีสุขภาพ
แข็งแรงสรางความสามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

บุคลากรของเทศบาล
มีสุขภาพแข็งแรง
สรางความสามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็ง)
8. ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

120 โครงการประชาสัมพันธ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เทศบาลเสนอ)
121 โครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจในบทบาทเศรษฐกิจ
อาเซียน
เพื่อใหบุคลากรเทศบาล
และผูนําชุมชนมีความรูเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

ประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูพรอมติดตั้งปายประชา
สัมพันธประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ใหแกบุคลากรเทศบาลและผูนํา
ชุมชน จํานวน 1 รุน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

50,000

50,000

50,000

122

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 ประชาชนรับรู ประชาชนรับรู
บทบาท บทบาทของประชาคม
อาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน
รอยละ 60
50,000 ผูเขารวม
อบรมมีความรู
ประชาคม
อาเซียน
รอยละ 50

บุคลากรเทศบาล
และผูนําชุมชน นําความรู
ไปใชในหนวยงานและ
ชีวิตประจําวันได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

รวม

121 โครงการ

-

-

####### ####### ####### #######
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แบบ ผ.01
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30,000
45,000

231,200

สรางรางระบายน้ํา

