
     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟที่ ๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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

๑ อดุหนนุโครงการคูเมอืงเกษตร เพื่อใหเ้กษตรลดต้นทนุ ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ เกษตรกรผลิตและใช้ กองสวัสดิการฯ

อนิทรีย์ วิถึเศรษฐกจิพอเพยีง การผลิตที่เกดิจากการใช้ ปุ๋ยอนิทรีย์เพื่อปรับปรุง

สารเคม ีได้ผลผลิตที่มี บ ารุงดินและลดต้นทนุ

ปริมาณมากและมี การเกษตร

คุณภาพดี

รวม  ๑ โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - -

(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั



       แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อดุหนนุศูนย์รวมวัฒนธรรมของ เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหง่ วัฒนธรรมทอ้งถิ่นคง ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลหนิเหล็กไฟ ในทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ถึงรุ่น อยู่ต่อไป ประชาชน

ลูกรุ่นหลาน มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ต่าง ๆ ของศูนย์รวม

วัฒนธรรม

๒ อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตเทศ- ส านักปลัดเทศบาล

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร- เทศบาลมคีวามสงบ บาลได้รับความปลอด

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปลอดภยั ภยั 

๓ อดุหนนุโครงการจัดงานอนรัุกษ์ เพื่อสร้างจิตส านกึคน ส านกังานทอ้งถิ่นจังหวัด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนบรีุรัมย์มี ส านักปลัดเทศบาล

วัฒนธรรมเมอืงบรีุรัมย์ (งานวัน บรีุรัมย์ใหรั้กสถาบนั (งานสภาวัฒนธรรมจังหวัด) ความจงรักภักดีสถาบัน

สถาปนาเมอืงแปะ) ประเพณีโบราณ ประเพณีโบราณยังคงอยู่

๔ อดุหนนุโครงการเทดิพระเกยีรติ/ เพื่อสนบัสนนุกจิกรรม ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนและทุกภาคส่วน ส านักปลัดเทศบาล

งานราชพธิีงานศาสนาประเพณี ระดับอ าเภอ ได้ร่วมเทดิพระเกยีรติและ

วัฒนธรรม ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



       แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ อดุหนนุงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อสนบัสนนุกจิกรรม ส านกังานทอ้งถิ่นจังหวัด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ส านักปลัดเทศบาล

ประเพณีระดับจังหวัด (งานสภาวัฒนธรรมจังหวัด) อยู่คู่คนบรีุรัมย์สืบไป

๖ อดุหนนุโครงการเสริมสร้างภมูคุ้ิม เพื่ออนรัุกษส่์งเสริมและ ส านกังานทอ้งถิ่นจังหวัด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒๐ คน ประชาชนอนรัุกษส่์ง ส านักปลัดเทศบาล

กนัของสังคม ในมติิศาสนาศิลปะ พฒันาศาสนาศิลปวัฒน- (งานสภาวัฒนธรรมจังหวัด) เสริมและพัฒนาศาสนา

และวัฒนธรรมประเพณี ธรรมกจิกรรม/โครงการ ศิลปวฒันธรรม มากขึ้น

สร้างภมูคุ้ิมกนัของสังคม

ในมติิวัฒนธรรม

๗ อดุหนนุโครงการของดีอ าเภอ เพื่อใหป้ระเพณี ศิลปะ ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านักปลัดเทศบาล

คูเมอืง หตัถกรรมพื้นบา้นยังคง ขึ้นและประเพณี หตัถ-

อยู่สืบไป กรรมพื้นบา้นคงอยู่

๘ อดุหนนุงานประจ าปแีละงานกาชาดเพื่อสนบัสนนุกจิกรรม อดุหนนุส านกังานเหล่ากาชาด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดเทศบาล

จังหวัดบรีุรัมย์ ของกาชาดจังหวัด จังหวัดบรีุรัมย์ สงเคราะหก์รณีได้รับ

ความเดือดร้อนรวดเร็ว

๙ อดุหนนุงานกิ่งกาชาดอ าเภอคูเมอืง เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมของที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

กาชาดอ าเภอคูเมอืง ช่วยเหลือ

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ อดุหนนุโครงการจัดงานวันรัฐพธิี เพื่อใหป้ระชาชนในเขต ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนร่วมใจเทดิ ส านักปลัดเทศบาล

ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง อ าเภอคูเมอืงร่วมใจเทดิ พระเกยีรติแสดงความ

พระเกยีรติแสดงความ จงรักภกัดีและร าลึกถึง

จงรักภกัดีและร าลึกถึง พระบรมวงศานวุงศ์

พระบรมวงศานวุงศ์

๑๑ อดุหนนุโครงการจัดกจิกรรมเทดิ เพื่อแสดงความจงรัก ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ปลีะ ๑ คร้ังประชาชนและทกุภาค ส านักปลัดเทศบาล

พระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า ภกัดีต่อสถาบนัพระ ส่วนได้ร่วมเทดิพระ

อยู่หวัฯ มหากษตัริย์ เกยีรติ

๑๒ อดุหนนุโครงการปรับปรุงส านกั เพื่อใหก้ารบริการมี อดุหนนุส านกังานทะเบยีน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ แหง่ การบริการที่มปีระ- ส านักปลัดเทศบาล

ทะเบยีน ประสิทธิภาพมากขึ้น อ าเภอคูเมอืง สิทธิภาพ ประชาชนได้ (งานทะเบยีน)

รับการบริการพงึพอใจ

๑๓ อดุหนนุศูนย์ข้อมลูข่าวสารระดับ เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่อง อดุหนนุองค์การบริหารส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ศูนย์ สามารถพฒันาศูนย์ให้ ส านักปลัดเทศบาล

อ าเภอ ในการบริหารงานศูนย์ฯ ต าบลตูมใหญ่ เป็นสถานที่ที่มีศักยภาพ

(องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่) อ าเภอคูเมอื ในการอ านวยความ

สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ

อปท.และประชาชน

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

รบัผิดชอบหลัก

ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต



       แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ อดุหนนุโครงการงานสักการะเจ้า เพื่อใหป้ระเพณี ศิลปะ ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านักปลัดเทศบาล

พอ่หลวงอดุมและของดีอ าเภอ หตัถกรรมพื้นบา้นยังคง ขึ้นและประเพณี หตัถ-

คูเมอืง อยู่สืบไป กรรมพื้นบา้นคงอยู่

รวม  ๑๔ โครงการ - - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ - - -

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



        แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อดุหนนุอาหารกลางวันส าหรับเด็ก เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับ อดุหนนุโรงเรียนในเขต ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๕ แหง่ เด็กนกัเรียนและเด็กใน กองการศึกษา

นกัเรียน การพฒันาส่งเสริมด้าน เทศบาล ๔ โรงเรียน ศูนย์พฒันเด็กเล็กเติบ

สมอง ร่างกาย จิตใจ สังกดั สพฐ. โตสมวัย ฉลาด

สังคมใหเ้จริญเติบโตตาม โรงเรียน  ๒,๑๔๔,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ที่เหมาะสม ศูนย์เด็กฯ    ๔๔๘,๒๐๐ บาท

๒ อดุหนนุอาหารเสริมนมส าหรับเด็ก เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับ อดุหนนุโรงเรียนในเขต ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๕ แหง่ เด็กนกัเรียนและเด็กใน กองการศึกษา

นกัเรียน การพฒันาส่งเสริมด้าน เทศบาล จ านวน ๔ โรงเรียน ศูนยืพฒันาเด็กเล็กเติบ

สมอง ร่างกาย จิตใจ สังกดั สพฐ. โตสมวัย ฉลาด 

สังคมใหเ้จริญเติบโตตาม โรงเรียน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ที่เหมาะสม ศูนย์เด็กฯ   ๑๗๕,๒๐๐ บาท

๓ อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอ เพื่อส่งเสริมการออก ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

คูเมอืงโครงการแข่งขันกฬีาชิงถ้วย ก าลังกายใหก้บัเยาวชน แข็งแรง หา่งไกลส่ิง

พระราชทานฯ ใหม้คีวามรักสามคัคีหา่ง เสพติด

ไกลส่ิงเสพติด

รวม  ๓ โครงการ - - ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๓,๑๒๐,๐๐๐ - - -

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา

ที่



       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อดุหนนุโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข ที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ แหง่ ประชาชนในเขตอ าเภอ ส านักปลัดเทศบาล

ปญัหายาเสพติด ปญัหายาเสพติดในเขต คูเมอืงหา่งไกลยา (งานปอ้งกนัฯ)

อ าเภอคูเมอืง เสพติด

รวม ๑  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - -

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ) KPI รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ ด้านรกัษาความมั่นคงและความสงบ
ข.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



        แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อดุหนนุงานศูนย์สาธารณสุขมลูฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนใน อดุหนนุ อสม. ๑๑ ชุมชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตเทศฯ กองสาธารณสุขณฯ

ชุมชน (ศสมช.) ชุมชนเขตเทศบาลต าบล มชีีวิตที่ดีขึ้น

หนิเหล็กไฟมชีีวิตที่ดีขึ้น

๒ อดุหนนุโครงการด าเนนิงานตาม เพื่อจัดสรรใหชุ้มชนละ อดุหนนุชุมชน/หมู่บา้น ๑๑ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๑ ชุมชน ประชาชนในเขตเทศฯ กองสาธารณสุขณฯ

แนวทางโครงการตามพระราชด าริ เพื่อขับเคล่ือนโครงการ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ บาท มคีวามรู้ความเข้าใจ

ด้านสาธารณสุข ตามแนวทางพระราชด า ในงานด้านสาธารณสุข

ริด้านสาธารณสุข

รวม ๒  โครงการ - - ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ - - -

     ยุทธศาสตรข์อง ทต.หนิเหล็กไฟ ที่ ๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

รบัผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

(ผลผลิตของโครงการ) KPI

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอคูเมอืง  จังหวัดบุรีรัมย์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่

















กองสาธารณสุขณฯ

กองสาธารณสุขณฯ


