
ผ 02 

 

๑๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรม

ความรู้การจัดงาน

พิธีการและงาน

ประเพณีต่างๆ 

 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถ 

ในงานที่ปฏบิัติ  

2. เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี

ของประชาชนในการสัมผัส 

การเปลี่ยนแปลงภาพ

รูปลักษณ์ใหม่  

3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้

ประชาชน ตลอดจนสร้าง

ความรู้การจัดงานพิธีการ

และงานประเพณีต่างๆ 

 

1. ประชาชนมีความรู้การจัดงาน

พิธีการและงานประเพณีต่างๆ 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวน

ประชาชน       

ที่รับบริการร้อย

ละ 70 

1. ประชาชนมี

ความรู้การจัดงาน

พิธีการและงาน

ประเพณีต่างๆ 

 

ส านักปลัด 

/ 

วัฒนธรรม

จังหวัด 

 



ผ 02 

 

๑๖๓ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 สนับสนุน

งบประมาณส่วน

ราชการ หน่วยงาน 

องคก์ร สมาคม และ

กลุ่มต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ 

หน่วยงาน องคก์ร สมาคม 

และกลุ่มต่างๆ 

ตามโครงการของส่วนราชการ 

หน่วยงาน องคก์ร สมาคม และ

กลุ่มต่างๆ   

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
จ านวนภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการ 

หน่วยงาน องคก์ร 

สมาคม และกลุ่ม

ต่างๆ ได้รับการ

สนับสนุน 

ส านักปลัด 

3 ปรับปรุงการ

บรหิารงานเพื่อการ

บรกิารประชาชนสู่

มาตรฐานสากล 

เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนมีความสะดวก 

รวดเร็ว 

1  คร้ัง 50,000 50,000 

 

  50,000 50,000 

 

50,000 

 
จ านวนประชาชน       

ที่รับบริการร้อย

ละ 80 

บรกิารประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว  

วันละไม่น้อยกว่า  

50 ราย 
 

ส านักปลัด 

4 กิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงสถานที่ท างานให้

เป็นระเบียบและสะดวกให้

การให้บรกิารประชาชน 

จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่,      

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน   

คา่ก่อสร้างและอื่น ๆ   

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
จ านวนประชาชน       

ที่รับบริการร้อย

ละ 80 

เพิ่มศักยภาพในการ

บรหิารจัดการมี

ประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึน้ 

 

ส านักปลัด 
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๑๖๔ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 ฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ

การปฏบิัติ

ราชการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ 

ในงานที่ปฏบิัติ  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลไชยมงคล 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

ส านักปลัด 

6 รองรับการถา่ย

โอนภารกจิการ

กระจายอ านาจ สู่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนองต่อนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล 

ปฏบิัติงานหรือด าเนินการตาม 

ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

ให้แก่ ทต.ทุกโครงการ 

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 
จ านวนภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 

สามารถ

สนองตอบต่อ

นโยบายของรัฐ  

ส านักปลัด 

 

7 จัดเก็บข้อมูล 

จปฐ.  

และ กชช2ค. 

 

เพื่อน าข้อมูล จปฐ.และ 

กชช2ค. มาประเมินผล 

ในภาพรวมของต าบล 

ไชยมงคล 

6 หมู่บ้าน 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 

ระบบการจัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ.  

และ กชช2ค. มี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์  

บรเิวณรอบ

ส านักงาน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก 

ส านักงานให้ดูสวยงาน และ 

ร่มร่ืน 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บรเิวณรอบ

ส านักงาน เช่น จัดสวนหย่อม 

ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็น 

ทีน่่าพอใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ 

ฯลฯ 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
จ านวนประชาชน       

ที่รับบริการ 

-ประชาชนที่เขา้มา

รับบริการ  หรือ

ติดตอ่ราชการ มี

จุดพักผ่อนหย่อน

ใจส าหรับรองรับ

บริการ 

ส านักปลัด 



ผ 02 

 

๑๖๕ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2564 

9 จัดท าวารสาร 

สิ่งพิมพ์           

เผยแพรข่้อมูล

ข่าวสารของ

เทศบาลต าบล 

ไชยมงคล 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ                

ของเทศบาลต าบลไชย

มงคลให้แก่ประชาชน 

 

เพื่อจัดวารสาร สิ่งพิมพ์           

ประชาสัมพันธ์  ผลงานของ

เทศบาลต าบล 

ไชยมงคล 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 
จ านวน 

ประชาชน 

ที่รับบริการ 

ร้อยละ80 

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร

จาก  สื่อ

สิ่งพิมพ์ของ

เทศบาลต าบล 

ไชยมงคล 

ส านักปลัด 

10 ฝึกอบรม

เพิ่มพูนความรู้

ในการช าระภาษี

ให้แก่

ผู้ประกอบการ

ในเขตเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

1. เพื่อประชาชน ใน

หมู่บ้านมาสามารถ 

ช าระค่าภาษีได้สะดวก 

2. เพื่อเพิ่มอัตราการ

จัดเก็บภาษี 
 

ออกจัดเก็บภาษีในหมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน  

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

เจ้าหน้าที่มี

ความรู้เพิ่มร้อย

ละ 80 

1.การจัดเก็บภาษี     

มีประสิทธิภาพ

และเกิด

ประสิทธิผลเพิ่มขึน้

มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 

กองคลัง 
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๑๖๖ 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารระดับอ าเภอ 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการจัดซ้ือ / 

จัดจ้างของ องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอ าเภอเมืองฯ 

อุดหนุนองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตาม

โครงการศูนย์รวม 

ข้อมูลข่าวสารระดับ

อ าเภอ 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวน

ประชาชน     

 ที่รับบริการ 

ได้ความสะดวกและ

ใช้สถานที่เปิดซอง

สอบราคาจัดซ้ือ/จัด

จ้างของ ทต.  

ในเขตอ าเภอเมืองฯ 

ทต.ไชยมงคล/ 

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่

ขอรับ

การสนุบสนุน 

12 จัดท าระบบข้อมูล

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดท าและ            

พัฒนาศักยภาพการ

จัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้เทศบาลต าบล

ไชยมงคลมีแผนที่

แม่บทแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินที่มี

รายละเอียดตามข้อมูล

จากส านักงานที่ดิน 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 
มีระบบจัดเก็บ

ภาษีอย่างเป็น

ระบบ 

สามารถพัฒนา

รายได้ให้สูงขึน้ 

ส านักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองช่าง 
 

13 ปรับปรุงระบบ

ข้อมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียน

ทรัพยส์ิน 

เพื่อปรับปรุงและ            

พัฒนาศักยภาพการ

จัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้เทศบาลต าบล

ไชยมงคลมีแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยส์ิน

ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

มีระบบจัดเก็บ

ภาษีอย่างเป็น

ระบบ 

สามารถพัฒนา

รายได้ให้สูงขึน้ 

ส านักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองช่าง 
 

 

 



ผ 02 

 

๑๖๗ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 พัฒนาเว็บไซด์ของ ทต. 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  

และข้อเสนอแนะ ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต 

เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์  

ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

1  เว็บไซด์ 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

มีช่องทาง

ในการ

ประชาสัม

พันธ์

องคก์ร 

การสื่อสาร

ระหว่าง

ผู้รับบริการกับ

องคก์ร          

สะดวก  สบาย

ขึน้ 

ส านักปลัด 

15 ติดตัง้กระจกกลม/

ไฟสัญญาณจราจร/ปา้ย

เตอืนจราจรสัญญาณไฟตาม

แยกต่างๆ  รวมทั้ง การท า

ลูกระนาดบนถนนที่เป็นจุด

เสี่ยงภายในชุมชน 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 

ในการขับขี่พาหนะในชุมชน

และลดความเร็ว 

ในชุมชน 

 

บรเิวณทางแยกและจุด

เสี่ยงต่างๆ  ภายในชุมชน 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

ประชาชน

ได้รับ

ความ

ปลอดภัย

ในการใช้

รถใช้ถนน

ร้อยละ 

80 

ประชาชนมีการ

ปลอดภัยใน

การขับขี่

ยานพาหนะ

ต่างๆ 

ส านักปลัด 
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๑๖๘ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 อบรมและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรในเทศบาล

ต าบลไชยมงคล 

 

เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ 

ศักยภาพของบุคลากร 

1  คร้ัง 500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จ านวน

เจ้าหน้าที่ที่เขา้

รับการอบรม

ร้อยละ 80 

บุคลากรมี

ศักยภาพรองรับ

การปฏบิัติงาน 

 

ส านักปลัด 

17 ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การท างานแก่บุคลากร 

เพื่อให้มีบุคลากร

ปฏบิัติงานตาม

ภารกิจหน้าที่ได้

อย่างเหมาะสมเพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชน 

ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้มี

สัดส่วนรายจ่ายเป็นเงินเดือน

คา่ตอบแทนและเงินสวัสดิการ 

ต่าง ๆ ไม่เกินรอ้ยละ 40              

ของเงินรายได้ 
 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 
จ านวน

เจ้าหน้าที่ที่

ปฎบิัติภารกิจ

ร้อยละ 80  

บุคลากร

ปฏบิัติงานภารกิจ

หน้าที่ได้  

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

 

ส านักปลัด 

18 พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมแก่บุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ทางจิตใจของ

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

จัดอบรมฟังธรรมะปฏบิัติ

ธรรม 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 
จ านวน

เจ้าหน้าที่และ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ร้อยละ 80 

พนักงานส่วน

ต าบลและ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีคุณธรรม-

จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 



ผ 02 

 

๑๖๙ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 สร้างความโปร่งใสใน

การบรกิารสาธารณะ / 

บรกิารประชาชน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ 

ความสามารถ 

ในงานที่ปฏบิัติ  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างของเทศบาลต าบลไชย

มงคล 

10,000 

 

10,000 

 

 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

ส านักปลัด 

20 ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ 

ความสามารถ 

ในงานที่ปฏบิัติ  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างของเทศบาลต าบลไชย

มงคล 

10,000 

 

10,000 

 

 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

กองคลัง 

21 ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปฏบิัติ

ราชการ เพื่อพัฒนา

บุคลากรเข้าสู่ AEC 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ 

ความสามารถ 

ในงานที่ปฏบิัติ  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ของเทศบาลต าบลไชยมงคลมี

ความพร้อม เขา้สู่ AEC ฝึกให้มี

การอบรมภาษาต่างประเทศ  

10,000 

 

10,000 

 

 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

ส านักปลัด 

22 ฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการควบคุมงาน

และการตรวจการจ้าง 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี้

ความรู้ ความสามารถ 

ในงานที่ปฏิบัติ  

พนักงานเทศบาลสามัญ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ของเทศบาลต าบลไชยมงคล 

10,000 

 

10,000 

 

 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ

เพิ่มขึน้ 
 

กองคลัง 

 



ผ 02 

 

๑๗๐ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 ส ารวจความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการให้บรกิาร

ของเทศบาลต าบล         

ไชยมงคล 

1.เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ2.เพ่ือให้ทราบ

ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอ่การให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต าบล         

ไชยมงคล 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนพนักงาน       

ที่รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ

ได้ รับความพึง

พอใจมากขึน้ 

ส านักปลัด 

24 เสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 

ความคิดเห็นและมีส่วน

ร่วมในการก าหนดแนว

ทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดฝึกอบรม  1  ครั้ง ผู้เข้าอบรม 

จ านวน  300 คน 
30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนประชาชน       

ได้รับความรู้ร้อย

ละ 80 

ประชาชนมบีทบาท 

และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

25 ปฏิบัติงานหรือด าเนิน 

การตามแนวทาง 

นโยบายของรัฐบาล 

เพื่อสนองต่อนโยบาย

เร่งด่วน 

ของรัฐบาล 

ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม

แนวทางนโยบายของรัฐบาล ตาม

ภารกิจของ ทต.ทุกโครงการ 

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 
200,000 

 
200,000 

 
จ านวน

ประชาชน       

ได้รับความรู้

ร้อยละ 80 

สามารถสนองตอบ

ต่อนโยบายของรัฐ 

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

 

26 ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน           

เกิดการร่วมคิดร่วมอนุรักษ์

และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม

อันจะน าไปสู่การพัฒนา 

พืน้ท่ีให้มีความ

เจริญก้าวหน้า 

1. เพือ่ใช้เป็นเวทีส าหรับการแสดง

ความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรม

ร่วมกันท้ังของสภาวัฒนธรรมต าบล-

หมู่บ้าน 

 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวนประชาชน       

ได้รับความรู้ร้อย

ละ 80 

ประชาชนเกิดความ

ปรองดองสมานฉันท ์

ตามนโยบายของ 

รัฐบาล 

 

ส านักปลัด 

 



ผ 02 

 

๑๗๑ 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

27 เพิ่มศักยภาพการไก่

เกลี่ยข้อพิพาท

หมู่บ้าน 

1.เพื่อให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน  

มีความรู้ความใจ

ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการ

ประนีประนอมข้อ

พิพาทหมู่บ้าน 

2.เพื่อให้

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ทราบเทคนิคและ

วิธีการไกล่เกลี่ย 

3.เพื่อเป็นการลด

คา่ใช้จ่ายของ

ประชาชนที่เป็นคูก่รณี 

ความขัดแย้ง 

4. เพื่อให้ชุมชนมีความ

สามัคคี 

จัดฝึกอบรมให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้านใน

เร่ืองกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ กฎหมายอาญา

การจัดท าบันทึกการไกล่

เกลี่ย 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ที่เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 

70 

1. ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมสามารถ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในหมู่บ้าน 

2.ประชาชนคูก่รณี

พิพาทเกิดความใจ

ที่ดีต่อกันไม่เกิดข้อ

ขัดแย้งเพิ่มเติมและ

ไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

เสียเวลา            

ในการด าเนินคดีสู่

ศาล 

 

อ าเภอเมืองฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๒ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

28 รักษาความสงบ 

เรียบร้อยและรักษา 

ความปลอดภัย 

ของประชาชน 

1.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา 

ความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน รวมไปถึง 

ชุมชน หมู่บา้น 

2.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้ามามีร่วมใน 

การรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมกันแก้ไข 

ปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ

ป้องกันอาชญากรรมต่างๆ 

3.เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในหน้าที่ของ 

ตนเองและหน้าที่ต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือ 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา

ความปลอดภัยของตนเอง และผู้อ่ืน 

4.เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎร 

มีส่วนร่วม รักษาความสงบเรียบร้อยกับ 

ทางราชการอย่างเข้มแข็ง 

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงาน 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ 

เทศบาลต าบล 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยทุกระดับ 

ในเขตพืน้ที่  ตลอดจนกลุ่ม

พลังมวลชนต่างๆ(ชรบ. กม. 

อสป.  อสพป. ฯลฯ) ทต.แห่ง 

ละ 16 คน 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชา 

ชนที่เข้า

ร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ

60 

1.ประชาชนที่เข้า

รับการฝึกอบรม

ด้านการรักษา

ความสงบ

เรียบร้อยไว้

สนับสนุนในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

2.ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรักษา

ความสงบ

เรียบร้อยการ

ป้องกัน

อาชญากรรม

ต่างๆ และรักษา

ความปลอดภัย

ของตนเอง ชุมชน 

หมู่บา้น 

 

อ าเภอเมืองฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 



ผ 02 

 

๑๗๓ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ 

สามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชน 

ในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อเผยแร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป 

ขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปประ

ธรรมและครอบคลุมแก่ประชาชน สามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

และการด ารงชีวิต มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล 

ย่ังยืนและมภูีมิคุ้มกันอันน ามา ซ่ึงความอยู่

ดีมีสุขอย่างย่ังยืน 

 

ฝึกอบรมและ

ศึกษา 

ดูงานศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอัน

เนื่องมาจาก 

พระราชด าริ 

 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เขา้ร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

1. เจ้าหน้าที่และผู้น า

ชุมชน/หมู่บ้าน มีความ

ใจเข้าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างท่องแท้  

และสามารถ ค าแนะน า

แก่ประชานในพืน้ที่ได้

อย่างประสิทธิภาพ 

2.ประชาชนน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปเป็นแนวทาง

ในการประกอบอาชีพ

และการด ารงชีวิต

สามารถพึ่งพาตนเอง 

และสามารถด ารง 

อยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน

อย่างเป็นปกติสุข 

อ าเภอเมืองฯ 

/ทต.ไชยมงคล 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๔ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

30 ป้องกันการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด โดยการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชน/

ประชาสังคม 

1.เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน 

ด้านยาเสพติดในระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชม 

2.เพื่อเสริมบทบาท ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน สมาชิก อปท. 

เยาวชนในการป้องกันเฝ้า

ระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน 

 3.เพื่อมอบภารกิจด้าน 

ยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่

เทศบาลต าบล 

 

1.ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

(ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 

คณะกรรมการหมู่บ้าน, 

สมาชิก อปท., พนักงานส่วน

ต าบล,  ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 

และเยาวชน  อบตละ 10 คน) 

2.เจ้าหน้าที่ ชุดปฏบิัติการยา 

เสพติด จ านวน 50 คน 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เข้าร่วม

ฝึกอบรม

ร้อยละ60 

1. ผู้น าหมู่บ้าน  

กลุ่มพลังมวลชน 

ทุกรูปแบบใน

หมู่บ้าน/ต าบล 

ตลอดจน

ประชาชน 

2.หมู่บ้าน/ชุมชน 

มีระบบเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด 

โดยสามารถ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

อ าเภอเมืองฯ/

ทต.ไชยมงคล 

 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๕ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31 ศูนย์บริการข้อมูล

ท้องถิ่นของอปท. 

อ.เมือง

นครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา 

 

เพื่อให้ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการ

ซ้ือหรือการจ้างฯ 

และศูนย์บริการ

ข้อมูลท้องถิ่นของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเมือง

นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินงานไปด้วย

ความเรียบร้อย มี

ความพร้อมทางด้าน

วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์เคร่ืองใช้

ประจ าศูนย์ และ

อ่ืนๆ 

เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

และอุปกรณ์ของใช้ที่

จ าเป็นให้ศูนย์รวบรวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

จัดจ้างขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล ระดับอ าเภอ 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชน

ที่เข้ารับ

บรกิาร 

ร้อยละ 

50 

สนับสนุนกิจการ

ของศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสาร

การซ้ือหรือการ

จ้างฯและ

ศูนย์บริการข้อมูล

ท้องถิ่นของ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเมือง

นครราชสีมา 

จังหวัด

นครราชสีมา 

 

อ าเภอเมืองฯ/ 

ทต.ไชยมงคล 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๖ 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

32 โครงการอบรม

ให้ความรู้

เกี่ยวกับ

กฎหมายที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

เพื่อพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายที่

ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของบุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

 

ส่งเสริมและให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 50 

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

 

33 โครงการอบรม

ให้ความรู้

เกี่ยวกับ พรบ.

ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 

เพื่อพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับพรบ.

ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ 

ส่งเสริมและให้ความรู้

เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 50 

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้พรบ.

ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 

ส านักปลัด 

 

34 โครงการอบรม

ให้ความรู้ปลูก

จิตส านึกในการ

ป้องกันและ

ปราบการทุจรติ 

เพือ่พัฒนาความรู้

เกี่ยวกับพรบ.

ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ 

ส่งเสริมและให้ความรู้

เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ 

30,000 

 

30,000 

 

 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 50 

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้พรบ.

ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ 

ส านักปลัด 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๗ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

35 จัดหาโปรแกรม               

จัดการระบบ

น้ าประปา 

เพื่อปรับปรุงและ            

พัฒนาศักยภาพ

การจัดเก็บค่า

น้ าประปา 

ด าเนินการหาโปรแกรม               

จัดการระบบน้ าประปา 

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เขา้รับบริการ 

ร้อยละ 50 

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

กองคลัง 

 

36 ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพต่างๆใน

ต าบลไชยมงคล 

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ            

ต่างๆ 
 

1 กลุ่ม 200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

เสริมครัวเรือน

และมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

 

37 คน้หาแหล่ง

ท่องเที่ยว 

แห่งใหม่ 

เพื่อสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่ให้

เป็นที่รู้จักของ

ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย

ยาง, สวนสาธารณะ

บรเิวณ ทต.ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ 

ในต าบลหรือสถานที่อ่ืนๆ 
 

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนในพืน้ที่

มีรายได้                      

จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๗๘ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพสตรี 

แม่บ้าน 

1. เพื่อเสริมสร้าง

รายได้ 

ให้กลุ่มสตรี

แม่บ้าน 

สนับสนุนการด าเนินการ

ของกลุ่ม 

อาชีพสตรีแม่บ้านในต าบล 

100,000 

 

100,000 

 

 

                                            

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จ านวน

ประชาชนที่

เข้ารับบริการ 

ร้อยละ 50 

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปมี

ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

 

39 โครงการพัฒนา

และฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวในต าบล

ไชยมงคล 

เพื่อสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่ให้

เป็นที่รู้จักของ

ประชาชนทั่วไป 

พัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย

ยาง, สวนสาธารณะ

บรเิวณ ทต. 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งใหม่ 

ในต าบลหรือสถานที่อ่ืนๆ 
 

50,000 

 

50,000 

 

 

                                            

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 70 

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

เสริมครัวเรือน

และมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 

 

40 จัดตั้งศูนย์

จ าหน่ายสินค้า

ชุมชน 

1. เพื่อให้มีศูนย์

จ าหน่ายสินค้า

ชุมชนเพื่อรองรับ

กระแสด้านการ

ท่องเที่ยว 

1. หาสถานที่เพื่อจัดตั้ง

ศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน 

2. ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย

สินค้า 

200,000 

 

200,000 

 

 

                                            

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนในพืน้ที่

มีรายได้                      

จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 

ส านักปลัด 
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๑๗๙ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

41 ปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน

เทศบาลฯเก่า

เพื่อใช้เป็น ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ไชยมงคล 

เพื่อให้ส านักงานหลังเก่า

มีความปลอดภัยม่ันคง

สะอาดและปลอดภัยอยู่

ในสภาพที่ใช้การได้ดีและ

ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

ปรับปรุงอาคาร ส านักงาน

หลังเก่ามีความปลอดภัยม่ันคง

สะอาดและปลอดภัยอยู่ใน

สภาพที่ใช้การได้ดีและไม่

ก่อให้เกิดอันตราย 

2,500,0๐๐ 

 

2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบริการ 

สภาพแวดล้อมใน

เขตพื้นที่ส านักงาน

หลังเก่าทั้งภายนอก

และภายในให้

สามารถใช้การได้ดีมี

ความปลอดภัย 

กอง 

การศึกษา 

 

42 ก่อสร้างราง

คอนกรีตบริเวณ

เสาธงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ทต.ไชย

มงคล 

เพื่อใหก้ารระบายน้ า

ภายในบริเวณเสาธงมี

การระบายน้ าไดอ้ย่าง

รวดเร็วการใช้พืน้ที่มี

ความสะดวก ปลอดภัย 
 

การระบายน้ าภายในบริเวณ

เสาธงมีการระบายน้ าได้

อย่างรวดเร็วการใช้พื้นที่มี

ความสะดวก ปลอดภัย 

 

1,600,0๐๐ 

 
1,600,0๐๐ 

 
1,600,0๐๐ 

 
1,600,0๐๐ 

 
1,600,0๐๐ 

 
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบริการ 

การระบายน้ าภายใน

บรเิวณเสาธงมีการ

ระบายน้ าได้อย่าง

รวดเร็วการใช้พื้นที่มี

ความสะดวก 

กอง 

การศึกษา 

43 ก่อสร้างโครง

หลังคา บริเวณ

หน้าเสาธง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ไชยมงคล 

เพื่อป้องกันแดดและฝน

ให้กับเด็กนักเรียนในการ

ท ากิจกรรมประจ าวัน 

 

 

 

 

 

ป้องกันแดดและฝนให้กับเด็ก

นักเรียนสะดวกในการท า

กิจกรรม 

2,500,0๐๐ 

 

2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบรกิาร 

มีหลังคาเพื่อใช้เป็น

พืน้ที่ในการจัด

กิจกรรมให้กับ

นักเรียน 

กอง 

การศึกษา 

 



ผ 02 

 

๑๘๐ 

 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

44 ก่อสร้างหลังคา

คลุมทางเดิน

ภายใน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ไชยมงคล 

เพื่อป้องกันแดดและฝน

ให้กับเด็กนักเรียนในการ

ท ากิจกรรมประจ าวัน 

 

 

 

 

ป้องกันแดดและฝนให้กับเด็ก

นักเรียนสะดวกในการท า

กิจกรรม 

2,000,0๐๐ 

 

2,000,0๐๐ 

 
2,000,0๐๐ 

  
2,000,0๐๐ 

 
2,000,0๐๐ 

  
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบริการ 

มีหลังคาเพื่อใช้เป็น

พืน้ที่ในการจัด

กิจกรรมให้กับ

นักเรียน 

กอง 

การศึกษา 

 

45 ก่อสร้างลาน  

คสล.บริเวณหน้า

เสาธง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ไชยมงคล 

เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ในการ

จัดกิจกรรมให้กับ

นักเรียน 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมให้กับนักเรียน 

2,600,0๐๐ 

 

2,600,0๐๐ 

 
2,600,0๐๐ 

  
2,600,0๐๐ 

 
2,600,0๐๐ 

  
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบริการ 

เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ในการ

จัดกิจกรรมให้กับ

นักเรียน 

กอง 

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ 02 

 

๑๘๑ 
 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

46 ก่อสร้างอาคาร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.ไชย

มงคล 

เพื่อให้อาคารสถานที่มี

ความปลอดภัยม่ันคง

สะอาดและปลอดภัย 

 

 

 

อาคาร ตามแบบมาตรฐาน

กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นของ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.ไชยมงคล 

2,500,0๐๐ 

 

2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
2,500,0๐๐ 

 
2,500,0๐๐ 

  
จ านวน

นักเรียน       

ที่รับบรกิาร 

เพื่อให้อาคาร

สถานที่มีความ

ปลอดภัยม่ันคง

สะอาดและ

ปลอดภัย 

กอง 

การศึกษา 

รวม 46 โครงการ - - 20,620,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 - - - 

 


