
     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
      แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมพฒันาประชาธิป เพื่อแกไ้ขปญัหาร่วมกนัระ ประชาชนในเขตเทศบาล - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐ คน ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ไตยและการเลือกต้ังเทศบาลต าบลหว่างอปท.และส านกังาน จ านวน ๑๐๐ คน เข้าใจการเลือกต้ัง

คกก.เลือกต้ัง มากขึ้น

๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน ประชาชนในเขตเทศบาล - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑ คร้ัง เทศบาลมผู้ีบริหาร ส านักปลัดเทศบาล

การจัดการเลือกต้ังนายก สมาชิกฯพฒันา

เทศมนตรีและสมาชิกฯ เทศบาลใหเ้จริญ

๓ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานผู้ เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง บคุลากรมปีระสิทธิ ส านักปลัดเทศบาล

บริหารสมาชิกสภาเทศบาล วิธีการบริหารงานที่มี พนกังานทกุคน ภาพมากขึ้น

พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง ประสิทธิภาพ

๔ โครงการจัดต้ังธนาคารความดีไมม่ี เพื่อใหส้มาชิกท าดีอยู่ พนกังานเทศบาลทกุคน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คน พนกังานเทศบาลเปน็ ส านักปลัดเทศบาล

สูญหาย อยู่เสมอและใช้เป็นบรรทัด คนดีมคุีณธรรม ไม่

ฐานในการด าเนนิชีวิต ประพฤติผิดศีลธรรม

๕ โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล เพื่อเปดิโอกาสใหค้นใน ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนมส่ีวนร่วม ส านักปลัดเทศบาล

และสนบัสนนุกระบวนการแผน ทอ้งถิ่นร่วมเสนอปญัหา ต าบลหนิเหล็กไฟ ในการท างานและ

ชุมชน ความต้องการและสนบั แกไ้ขปญัหาในชุมชน

สนนุการมส่ีวนร่วมพฒันา

(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการประชุมเพื่อสร้างความรู้ เพื่อใหพ้นกังานปฏบิติั พนกังานเทศบาลทกุคน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ๘๐ คน พนกังานปฏบิติังาน ส านักปลัดเทศบาล

และความเข้าใจในการปฏบิติังาน งานส าเร็จและมปีระสิทธิ ส าเร็จอย่างมปีระสิทธิ

แกข่้าราชการ/พนกังานเทศบาล ภาพมากยิ่งขึ้น ภาพมากยิ่งขึ้น

และผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย

๗ โครงการถวายความรู้แกพ่ระภกิษุ เพื่อใหพ้ระภกิษสูงฆ์/ พระภกิษสุงฆ ์สามเณร ในเขต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕ วัด พระภกิษสุงฆ์/ ส านักปลัดเทศบาล

สงฆ/์สามเณร และผู้เกี่ยวข้องใน สามเณร และผู้ที่เกี่ยว เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ สามเณรมสุีขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรคข้องฯ มสุีขภาพแข็งแรง แข็งแรงสมบรูณ์ 

สมบรูณ์ ปลอดโรค ปลอดโรค

๘ โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ เพื่อพฒันาเศรษฐกจิฐาน ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๖ หมูบ่้าน ชุมชนในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

กจิกรรมชุมชน/หมู่บา้นภายใต้ รากใหเ้กดิรายได้กบัชุมชน หนิเหล็กไฟ มรีายได้ทั่วถึงทกุ

โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือน

OTOP นวัตวิถี คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

๙ โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนในเขต ส านักปลัดเทศบาล

ตามแนวพระราชด าริ เทศบาลน าความรู้ ตาม พนกังานเทศบาล เทศบาลสามารถพึ่ง

แนวพระราชด าริโครงการ พาตนเอง มรีายได้

ต่าง ๆ มาปฏบิติั พึ่งพา เพิ่มขึ้น

ตนเองได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภาย- เพื่อใหเ้ทศบาลมคีวาม เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ เทศบาลมคีวาม ส านักปลัดเทศบาล

ในอาคารส านกังาน ปลอดภยัยิ่งขึ้น ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

๑๑ โครงการขยายจุด/เพิ่มชุดภาครับ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ชุดภาครับเสียงตามสายแบบ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐ จุด ประชาชนในเขต ส านักปลัดเทศบาล

เสียงตามสายแบบไร้สาย ๑๐ จุด เทศบาลได้รับข่าวสาร ไร้สาย ๑๐ จุด เทศบาลได้รับข่าวสาร

จากเทศบาล รวดเร็วขึ้น รวดเร็ว ชัดเจน

๑๒ โครงการจัดท าโครงปา้ยเหล็กเพื่อ เพื่อความสะดวกต่อการ กอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ปา้ย ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดเทศบาล

ใช้ติดปา้ยประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ติดปา้ยในการประชาสัม โครงเหล็ก ๑ ปา้ย ข้อมลูข่าวสารมากขึ้น 

พนัธ์งานต่างๆ ของเทศ

บาลต าบลหนิเหล็กไฟ

๑๓ โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่กจิกรรม ข่าว จัดท าวารสารเผยแพร่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนในเขต ส านักปลัดเทศบาล

กจิกรรมของเทศบาล สารของทางเทศบาลให้ ประชาสัมพนัธ์ เทศบาลได้รับทราบข้อ

ประชาชนรับทราบ มลูข่าวสารของทาง

เทศบาลมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
      แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี ในเขตเทศบาลต าบล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง การปฏบิติังานบรรลุ กองคลัง

ประสิทธิภาพและบรรลุ หนิเหล็กไฟ เปา้หมายและถูก

วัตถุประสงค์ ต้องมปีระสิทธิภาพ

๑๕ โครงการจัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ เพื่อใหก้ารจัดเกบ็ภาษใีน เขตเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน เจ้าหนา้ที่ปฏบิติังาน กองคลัง

เขตเทศบาลต าบลหนิเหล็ก สะดวก รวดเร็ว 

ไฟมปีระสิทธิภาพ

รวม  ๑๕ โครงการ - - ๑,๕๒๕,๐๐๐ ๑,๒๒๕,๐๐๐ ๑,๗๕๕,๐๐๐ ๑,๔๕๕,๐๐๐ ๑,๕๒๕,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
      แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยั เพื่อปอ้งกนัและบรรเทา พนกังานเทศบาล  ผู้น าชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐ คน พนกังานและเจา้หนา้ที่ ส านักปลัดเทศบาล

ฝ่ายพลเรือนระดับทอ้งถิ่น สาธารณภยัที่อาจเกดิขึ้น จ านวน ๕๐ คน สามารถปฏบิติังานได้เปน็ (งานปอ้งกนัฯ)

อย่างดีตามแผนที่วางไว้

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มพนูทกัษะความรู้ สมาชิก อปพร ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐ คน อปพร.มคีวามรู้ความ ส านักปลัดเทศบาล

แกส่มาชิกอปพร. จ านวน ๒๐๐ คน ช านาญมากขึ้น (งานปอ้งกนัฯ)

๓ โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่ออบรมใหม้คีวามรู้ ตัวแทนหรือประชาชนในเขต ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง ตัวแทนหรือประชา ส านักปลัดเทศบาล

ความสามารถ เชี่ยวชาญ เทศบาล ชนมคีวามรู้สามารถ (งานปอ้งกนัฯ)

พร้อมปฏบิติัหนา้ที่ทนัที ปฏบิติังานทวัทว่งที

๔ โครงการส ารวจระบบไฟฟา้ในครัว เพื่อความปลอดภยัใน ชุมชนในเขตเทศบาล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

เรือนในเขตเทศบาลต าบล ชีวิตและทรัพย์สิน สะดวก ปลอดภยั (งานปอ้งกนัฯ)

หนิเหล็กไฟ

๕ โครงการลดอบุติัภยัทางถนน เพื่อปอ้งกนัการเกดิอบุติั จัดกจิกรรมรณรงค์ลดอบุติัภยั ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง อบุติัภยัทางถนนลดลง ส านักปลัดเทศบาล

ภยัทางถนนภายในเขต ทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาล (งานปอ้งกนัฯ)

เทศบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
      แผนงานรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สมาชิก จิตอาสาภยัพบิติั ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๑ แหง่ องค์กรมบีคุลากรที่ ส านักปลัดเทศบาล

ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ า และความเข้มแข็งใหแ้ก่ ประจ าเทศบาลต าบล สามารถปฏบิติัหนา้ที่ (งานปอ้งกนัฯ)

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กร มบีคุลากรที่ หนิเหล็กไฟ ช่วยเหลือเวลามภียั

สามารถปฏบิติ้หนา้ที่ช่วย จ านวน ๕๐ คน พบิติัได้ทนัทว่งที

เหลือเจ้าพนกังานในการ

ปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภยัได้อย่างมี

๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จัดต้ัง เพื่อพฒันาขีดความ สมาชิก อปพร. ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ สมาชิก อปพร.เข้าใจ ส านักปลัดเทศบาล

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน สามารถของสมาชิก จ านวน ๖๐ คน มาตรการและเทคนคิ (งานปอ้งกนัฯ)

(อปพร.) อปพร.ใหม้คีวามรู้ ความ การปอ้งกนัและระงับ

สามารถเข้าใจเกี่ยวกบั เหตุสาธารณภยัต่าง ๆ

มาตรการและเทคนคิใน ได้ถูกต้องและมี

การปอ้งกนัและระงับเหตุ ประสิทธิภาพ

สาธารณภยัต่าง ๆ เพื่อ

น าไปปฏบิติัการใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ

รวม  ๗  โครงการ - - ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
       แผนงานการศึกษา 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเด็กและเยาวชนขับขี่ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษา

ปลอดภยัถูกกฎจราจรลดอบุติัเหตุ ขับขี่ถูกกฎจราจรและมี เทศบาลต าบลหเิหล็กไฟ เขตเทศบาลขับขี่ถูก

ความปลอดภยั ต้องปลอดภยัในชีวิต

๒ โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายมี ผู้น าหมู่บา้น ผู้น าชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๕ คน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน กองการศึกษา

ศาสนพธิี ส าหรับผู้น าหมู่บา้น ความรู้ด้านศาสนพธิีและ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สมาชิก

ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก สามารถปฏบิติังานทาง เทศบาล มคัทายกและ สภาเทศบาล มคัทายก

สภาเทศบาล มคัทายกและ ด้านศาสนพธิีได้ถูกต้อง ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปมคีวาม

ประชาชนทั่วไป สมบรูณ์ รู้ ปฏบิติังานศาสนพธิี

ทางศาสนาได้ถูกต้อง

สมบรูณ์

รวม  ๒  โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา



     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
       แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อใหผู้้ประกอบการ ผู้ประกอบการ กลุ่มแรงงาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่ม กองสาธารณสุข

แกผู้่ประกอบการ กลุ่มแรงงานและกลุ่มแรงงานและประชา ประชาชนทั่วไป ในเขต แรงงานและประชาชน

ประชาชนทั่วไป ชนทั่วไป มคีวามรู้ความ เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ทั่วไป มคีวามรู้ความ

เข้าใจในกลุ่มงานตนเอง เข้าใจกลุ่มงานตนเอง

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นและปฏบิติังาน

มปีระสิทธิภาพ

๒ โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อใหผู้้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่ว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ผู้ประกอบการ และ กองสาธารณสุข

แกผู้่ประกอบการตาม พรบ.ส่งเสริมประชาชนทั่วไป มคีวามรู้ ไป ในเขตเทศบาลต าบลหนิ ประชาชนทั่วไป มี

คุณภาพส่ิงแวดล้อม พรบ.โรงงาน และเข้าใจเกี่ยวกบั พรบ. เหล็กไฟ ความรู้และความเข้า

และพรบ.สาธารณสุขฯ ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดฯ ใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกบั 

พรบ.โรงงาน พรบ.ส่งเสริมคุณภาพ

พรบ.สาธารณสุขฯ ส่ิงแวดล้อม 

๓ โครงการอบรมพฒันาระบบและจัดเพื่อใหผู้้เข้าอบรมมคีวาม ผู้น าชุมชน อปพร อสม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๔๐ คน ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ กองสาธารณสุข

ต้ังศูนย์ใหก้ารช่วยเหลือประชาชน รู้ความเข้าใจทกัษะที่จ า ทมีกู้ชีพ FR เจ้าหนา้ที่ต ารวจ ความเข้าใจทกัษะที่

ที่ประสบภาวะวิกฤต เปน็ในการช่วยเหลือ จ าเปน็ในการช่วย

เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ประชาชนที่ประสบภาวะ เหลือผู้ประสบภาวะ

วิกฤต สุขภาพจิตใจ วิกฤต สุขภาพจิตใจ

รวม  ๓  โครงการ - - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - -

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ที่


