
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และผังเมืองรวม

แนวทางที่ 4     การจดัท าผังเมืองรวมชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

1 วางและจดัท าผงัเมืองรวมชมุชนเทศบาล  - เพ่ือก าหนดขอบเขตพืน้ที่ให้  - จดัท าผงัเมืองรวมของต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผงัเมือง  - เทศบาลมีผงัเมือง และสภาพ กองชา่ง

ต าบลหาดเจ้าส าราญ (ตอ่เน่ือง) เป็นระเบยีบสายงาน หาดเจ้าส าราญ เทศบาล เทศบาล เทศบาล แวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

2 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการที่ขอรับ  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ 200,000 200,000 200,000 สนบัสนนุ  - โครงการที่ขอรับการสนบัสนนุมีงบ สว่นตา่งๆ

การสนบัสนนุ ให้หนว่ยงานกลุม่องค์กรชมุชน งบประมาณให้แกห่นว่ยงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณประมาณที่จะด าเนินกิจกรรม

 ที่ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง กลุม่องค์กรตา่งๆ

กบัยทุธศาสตร์และนโยบาย

ของรัฐบาลและเทศบาล

73

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4  งานด้านการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

1 จดัตัง้ศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยว  - เพ่ือไว้บริการนกัทอ่งเที่ยว  1 ศนูย์ 1,000,000 ตัง้ศนูย์  -นกัทอ่งเที่ยวได้ใช้บริการของ งานพฒันาและ

เทศบาล บริการ ศนูย์ สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

2 โครงการจดัท าเอกสารด้านการ  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว 12 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 เอกสาร  - นกัทอ่งเที่ยวได้ทราบข้อมลู งานพฒันาและ

ทอ่งเที่ยว และแหลง่ทอ่งเที่ยวของต าบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ตา่งๆของต าบลหาดเจ้าส าราญ สง่เสริมการ

ทอ่งเทีย่ว

3 ตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว ตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์ 1,984,850  1,984,850  1,984,850  ตดิตัง้  - นกัทอ่งเที่ยวได้ทราบข้อมลู ประชาสมัพนัธ์

อิเลก็ทรอนิคส์ และแหลง่ทอ่งเที่ยวของต าบล อิเลก็ทรอนิคส์ขนาด 4X 3เมตร เทศบาล เทศบาล เทศบาล ปา้ย ตา่งๆของต าบลหาดเจ้าส าราญ

4 โครงการกอ่สร้างเสารับโครงปา้ย  -เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร กอ่สร้างเสารับโครงปา้ย ชนิดเสา 200,000 เสารับ  -นกัทอ่งเที่ยวและประชาชน กองชา่ง

ประชาสมัพนัธ์และงานพิธีตา่ง ๆ กิจการของเทศบาลให้นกัทอ่งเที่ยว เหลก็4.00 ม.สงูไมน้่อยกวา่ 5.50 ม. เทศบาล โครงปา้ย ทราบข้อมลูกิจกรรม/ข่าวสาร

บริเวณสี่แยกวดัหาดเจ้าส าราญ และประชาชนได้รับทราบ จ านวน 3 ต้น ของเทศบาล
หมู่ที่  2

5 การสง่เสริมและพฒันาการ  -เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ยวให้  - จดังานเทศกาลทอ่งเที่ยวหรือ 300,000 300,000 300,000 จดังาน  -สง่เสริมการทอ่งเที่ยวและสนิค้างานพฒันาและ

 ทอ่งเที่ยว เป็นที่รู้จกั ออกร้านจ าหนา่ยสนิค้าหนึ่งต าบล เทศบาล เทศบาล เทศบาล หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ให้เป็น สง่เสริมการ

หนึ่งผลติภณัฑ์ ที่รู้จกัแพร่หลาย ทอ่งเทีย่ว

98

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

6 โครงการพฒันาการทอ่งเที่ยว  -เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ยวให้ สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวกบั 100,000 100,000 100,000 สนบัสนนุ  - มีนกัทอ่งเที่ยวรู้จกัแพร่หลาย งานพฒันาและ

รู้จกัส าหรับนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไป การพฒันาการทอ่งเที่ยว เทศบาล เทศบาล เทศบาล กิจกรรมมากขึน้ และมีนกัทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึน้ สง่เสริมการ

เพ่ิมจ านวนนกัทอ่งเที่ยว ทอ่งเทีย่ว

7 จดัท าปา้ยแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยว  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์เส้นทาง  - จ านวน 4 แหง่ 6,000,000 ปา้ย  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์เส้นทาง กองชา่ง

การเดนิทางเข้าเขตเทศบาล เทศบาล

8 จดัท าซุ้มทางเข้าเขตเทศบาล ม.2  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์เส้นทาง  - เขตเทศบาล จ านวน 1 ซุ้ม 1,800,000 ซุ้มทางเข้า  - เพ่ือประชาสมัพนัธ์เส้นทาง กองชา่ง

ทางเข้าเขตเทศบาล เทศบาล การเดนิทางเข้าเขตเทศบาล

9 ปรังปรุงภมิูทศัน์ 2 ข้างทางบริเวณ เพ่ือปรับปรุงภมิูทศัน์สองข้างทาง ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 ปรับปรุง  - เพ่ือปรับปรุงภมิูทศัน์ให้สวยงามกองชา่ง

ถนนสาย 3177 จากบริเวณ สี่แยก ให้สวยงาม หรือมีพืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 10,000 ตร.ม. เทศบาล ภมิูทศัน์

วดัหาดเจ้าส าราญ - สี่แยกไฟแดง 

10 ปรับปรุงกระถางปลกูไม้ประดบัสอง  -เพ่ือเป็นการปรับปรุงภมิูทศัน์สองข้างใช้ไม้เทยีมกรุโดยรอบกระถาง 600,000    ปรับปรุง  -สภาพภมิูทศัน์สวยงาม กองชา่ง

ข้างทางหลวงเทศบาลสายเพชรบรีุ-หาดเจ้าฯสองข้างทางหลวงเทศบาล ขนาดกว้าง 0.80 ม.ยาว 1.60 ม. เทศบาล กระถาง

หาดเจ้า ฯ หมู่ 2 จ านวน 145 กระถาง ปลกูต้นไม้
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

11 อบรมผู้ประกอบการร้านค้า  - เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้า จดัฝึกอบรม 40,000 40,000 40,000 อบรม ผู้ประกอบการร้านค้ามีการพฒันางานพฒันาและ

ตระหนกัถงึความส าคญัในด้าน เทศบาล เทศบาล เทศบาล ด้านโภชนาการที่ดขีึน้  รวมถงึการ สง่เสริมการ

โภชนาการ และการบริการนกัทอ่งเที่ยว บริการด้านตา่งๆ ทอ่งเทีย่ว

12 การอบรมมคัคเุทศน์  -เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในท้อง-อบรมเยาวชนและผู้สนใจ 30,000 30,000 30,000 อบรม  -เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ินงานพฒันาและ

ถ่ิน รู้จกับทบาทหน้าที่ของมคัคเุทศน์จ านวน  1  ครัง้ เทศบาล เทศบาล เทศบาล รู้จกับทบาทและหน้าที่ของ สง่เสริมการ

มคัคเุทศน์ยิ่งขึน้ ทอ่งเทีย่ว

13 หาดเจ้าส าราญ การบริการ  - เพ่ือให้ร้านอาหารในเขตเทศบาล  - จดัอบรมผู้ประกอบการ 50,000 50,000 50,000 อบรม  - ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองสาธารณสขุ

ที่ดอีาหารสะอาด มีมาตรฐาน ร้านอาหารในเขตเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล นกัทอ่งเที่ยวได้รับบริการที่ดี

และอาหารมีมาตรฐาน

14 โครงการชมวาฬ ทานปู  - เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ยวให้ จดักิจกรรมให้นกัทอ่งเที่ยวนัง่เรือ 100,000 100,000 100,000 จดักิจกรรม  - นกัทอ่งเที่ยวเพ่ิมขึน้ งานพฒันาและ

เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายและ ออกไปชมวาฬบรูด้า และสามารถ เทศบาล เทศบาล เทศบาล สง่เสริมการ

เพ่ิมรายได้ให้แกป่ระชาชนใน ซือ้ปสูด ๆ จากชาวประมงในพืน้ที่ ทอ่งเทีย่ว

พืน้ที่

15 อดุหนนุตามโครงการที่ขอ  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ 3 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สนบัสนนุ ส านกัปลดั

รับการสนบัสนนุ หนว่ยงาน กลุม่องค์กรชมุชนที่  เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ

ด าเนินการสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
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งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่ 4 จัดระบบบ าบดัน า้เสีย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

1 ศกึษาวิจยัการบ าบดัน า้เสยี  - เพ่ือศกึษาวิจยัการบ าบดัน า้ ศกึษาวิจยัจดักิจกรรม 5,000,000 จดักิจกรรม  - เทศบาลสามารถบริหารจดัการ กองสาธารณสขุ

เสยีในเขตเทศบาล เทศบาล น า้เสยี

2 กอ่สร้างระบบบ าบดัน า้เสยี  - เพ่ือบ าบดัน า้เสยีในเขต กอ่สร้างระบบบ าบดัน า้เสยี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กอ่สร้าง  - เทศบาลสามารถบริหารจดัการ กองสาธารณสขุ

1 แหง่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ระบบบ าบดั น า้เสยี

น า้เสยี

3 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการ  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ 50,000 50,000 50,000 สนบัสนนุ  - โครงการที่ขอรับการสนบั สว่นตา่งๆ

ที่ขอรับการสนบัสนนุ หนว่ยงานกลุม่องค์กรชมุชนที่ งบประมาณให้แกห่นว่ยงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ สนนุงบประมาณที่จะด าเนิน

 ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกบั กลุม่องค์กรตา่งๆ กิจกรรม

ยทุธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

และเทศบาล

108

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7  สร้างและปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภยั ตา่งๆ  - เพ่ือชว่ยเหลอืประชาชนที่ประสบ วสัดอุปุกรณ์ส าหรับชว่ยเหลอื 150,000 150,000 150,000 วสัดุ  ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ส านกัปลดั

ภยั ในรูปแบบตา่งๆ ผู้ประสบภยั เทศบาล เทศบาล เทศบาล อปุกรณ์ ความชว่ยเหลอื

2 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการที่ขอรับ  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ ตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ 30,000 30,000 30,000 สนบัสนนุ  - โครงการที่ขอรับการสนบั สว่นตา่งๆ

การสนบัสนนุ หนว่ยงานกลุม่องค์กรชมุชนที่ งบประมาณให้แกห่นว่ยงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ สนนุงบประมาณที่จะด าเนิน

 ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกบั กลุม่องค์กรตา่งๆ กิจกรรม

ยทุธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

และเทศบาล

104

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 3 งานด้านแก้ไขปัองกันปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเยาวชนตอ่ต้าน  -เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ือง จดัอบรมปีละ 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ฝึกอบรม  -เยาวชนได้รับความรู้และหา่งไกลกองสาธารณสขุ

ยาเสพตดิ ยาเสพตดิ (เทศบาล) (เทศบาล) (เทศบาล) ยาเสพตดิ

2 อดุหนนุการปอ้งกนัและแก้ไข  - เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาด  - อดุหนนุเงินในการปอ้งกนัและ 100,000 100,000 100,000 สนบัสนนุ ประชาชนและเยาวชนในเขต กองสาธารณสขุ

ปัญหายาเสพตดิ ของยาเสพตดิ แก้ไขปัญหายาเสพตดิ เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ พืน้ที่รู้ถงึการปอ้งกนัและหลกี

ปีละ 1 ครัง้ เลี่ยงยาเสพตดิ

3 สนบัสนนุหนว่ยงานที่เก่ียวข้องใน  - เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมหนว่ย  - สนบัสนนุงบประมาณการจดั 100,000 100,000 100,000 สนบัสนนุ  - ชมุชนมีความเข้มแข็งปลอดภยั สาธารณสขุ

กิจกรรมโครงการปอ้งกนัและแก้ไข งานตา่งๆ ตามนโยบายของ กิจกรรมการปอ้งกนัและแก้ไข เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ จากยาเสพตดิ

ปัญหายาเสพตดิ รัฐบาล ปัญหายาเสพตดิ

4 คา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมปอ้งกนั   เพ่ือรณรงค์และสร้างจิตส านกึ จดักิจกรรมปอ้งกนัและแก้ไข 50,000 50,000 50,000 จดักิจกรรม  -เยาวชนได้รับความรู้และ สาธารณสขุ

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพตดิ เทศบาล เทศบาล เทศบาล หา่งไกลจากยาเสพตดิ

ยาเสพตดิ
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

5 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการที่  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ ตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ 30,000 30,000 30,000 สนบัสนนุ  - โครงการที่ขอรับการสนบั สว่นตา่งๆ

ขอรับการสนบัสนนุ หนว่ยงานกลุม่องค์กรชมุชนที่ งบประมาณให้แกห่นว่ยงาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ สนนุงบประมาณที่จะด าเนิน

ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกบั กลุม่องค์กรตา่งๆ กิจกรรม

ยทุธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

และเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

1 สร้างอนสุาวรีย์รัชการที่ 6  - เพ่ือสร้างเป็นอนสุรณ์สถาน  - สร้างอนสุาวรีย์รัชการที่ 6 2,000,000 อนสุาวรีย์  - คนรุ่นหลงัทราบประวตัคิวามเป็น กองชา่ง

 ทราบประวตัคิวามเป็นมา บริเวณสวนภมิูทศัน์ หน้าหาด- เทศบาล มา ของหาดเจ้าส าราญและเป็นที่

ของหาดเจ้าส าราญ เจ้าส าราญ เคารพสกัการะของประชาชน

2 จดัสร้างฌาปนสถาน(เตาเผาศพ)  เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบ จดัสร้างฌาปนสถาน(เตาเผาศพ) 1,550,000 เตาเผาศพ  ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธี อบจ.

วดัดอนบ้านใหม่ พิธีฌาปนกิจศพ วดัดอนบ้านใหม ่ ม. 4 อบจ. 1  แหง่ ฌาปนกิจศพ

5 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการ  - เพ่ือสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ ตามโครงการที่ได้รับอนมุตังิบ 100,000 100,000 100,000 สนบัสนนุ  - โครงการที่ขอรับการสนบัสนนุ สว่นตา่งๆ

ที่ขอรับการสนบัสนนุ หนว่ยงานกลุม่องค์กรชมุชนที่ด าเนิน ประมาณให้แกห่นว่ยงานกลุม่องค์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ งบประมาณที่จะด าเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ กรตา่งๆ

และนโยบายของรัฐบาลและเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

1 งานกอ่สร้าง สาธารณูปโภคภายนอก - เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้พร้อม กอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,700,000 สาธารณปูโภค  - สถานที่ท าการเทศบาลมีความ กองชา่ง

อาคารส านกังานเทศบาลฯ ตอ่การบริการประชาชน อาคารส านกังานเทศบาลฯ เทศบาล พร้อมในการบริการประชาชน

2 กอ่สร้างถนน คสล. รอบส านกังาน  - เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใน รอบส านกังานเทศบาล 2,000,000 ถนน คสล.  - สถานที่ท าการเทศบาลมีความ กองชา่ง

เทศบาล การบริการประชาชน เทศบาล พร้อมในการบริการประชาชน

3 กอ่สร้างที่จอดรถผู้มาตดิตอ่ราชการ  - เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใน 1 แหง่ 1,000,000 ที่จอดรถ  - สถานที่ท าการเทศบาลมีความ ส านกัปลดั

การบริการประชาชน เทศบาล พร้อมในการบริการประชาชน

4 ปา้ยประชาสมัพนัธ์อิเลก็ทรอนิคส์  - เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ 1 ปา้ย 1,984,850 ปา้ย  - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยวได้รับข้อมลู ส านกัปลดั

เก่ียวกบัการด าเนินงานตา่ง ๆของ เทศบาล ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

เทศบาล

5 โครงการกอ่สร้างปา้ยทางเข้า  - เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมใน จดัท าปา้ยบอกทางเข้า  400,000  ปา้ย  - สถานที่ท าการเทศบาลมีความ ส านกัปลดั

ส านกังานเทศบาล การบริการประชาชน ส านกังาน  เทศบาล  พร้อมในการบริการประชาชน

6 กอ่สร้างที่จอดรถผู้บริหารและ  - เพ่ือให้มีที่จอดรถ 1 แหง่ 500,000 ที่จอดรถ  - มีที่จอดรถส าหรับผู้บริหาร กองชา่ง

พนกังานเทศบาล เทศบาล และพนกังาน
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

7 กอ่สร้างลานเอนกประสงค์  - เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้พร้อม 1 แหง่ 500,000 ลานเอนก  - สถานที่ท าการเทศบาลมีความ ส านกัปลดั

ตอ่การบริการประชาชน เทศบาล ประสงค์ พร้อมในการบริการประชาชน

8 กอ่สร้างบ้านพกัข้าราชการ  - เพ่ือให้พนกังานเทศบาลมีที่พกั 5 หลงั 3,000,000 บ้านพกั  - พนกังานเทศบาลมีที่พกัอาศยั ส านกัปลดั

อาศยั เทศบาล

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 7 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์ 200,000 200,000 คอมพิวเตอร์  - การปฏิบตังิานของเทศบาล ทกุกอง

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล เทศบาล เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

10 ตดิตัง้เคร่ืองเสยีงในห้องประชมุ  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตดิตัง้เคร่ืองเสยีงห้องประชมุ 300,000 เคร่ืองเสยีง  - การปฏิบตังิานของเทศบาล ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ เทศบาล เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

11 จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ส าเนาดจิิตอล  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 1 เคร่ือง 150,000 เคร่ืองพิมพ์  - การปฏิบตังิานของเทศบาล ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  

12 จดัซือ้เคร่ืองโทรศพัท์  - เพ่ือให้มีวสัดุครุภณัฑ์อยา่ง 5 เคร่ือง 5,000 โทรศพัท์  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ส านกัปลดั

เพียงพอ เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้ กองคลงั

13 เคร่ืองปรับอากาศ ขนิดตัง้พืน้  - เพ่ือใช้ในการบริการประชาชน  1 เคร่ือง 23,000   - ประชาชนและผู้มาตดิตอ่ราชการ ส านกัปลดั

มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 ที่เข้ามาตดิตอ่ประสานงานจดุ เทศบาล ได้รับความสะดวก

บทียีู บริการ(information point)
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

15 จดัซือ้โต๊ะ เก้าอีท้ างาน ระดบั 1-2  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 3 ชดุ 6,600 โต๊ะ  - การปฏิบตังิานของเทศบาล กองการศกึษา

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล สะดวกรวดเร็ว กองสาธาณสขุ

16 จดัซือ้โต๊ะ เก้าอีท้ างาน ระดบั 3-6  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 3 ชดุ 9,000 โต๊ะ  - ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ กองการศกึษา

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้ ส านกัปลดั

17 จดัซือ้ตู้จดัเก็บเอกสาร 2 บาน  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 2 ตู้ 20,000 โต๊ะ  - การปฏิบตังิานของเทศบาล กองการศกึษา

ในการปฏิบตังิาน  เทศบาล เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว กองสาธาณสขุ

17 จดัซือ้ชัน้เหลก็วางแฟม้ 4 ชัน้  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 1 ตู้ 5,000 ชัน้เหลก็  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วและ ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้

18 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 4 เคร่ือง 100,000 คอมพิวเตอร์  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วและ ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล พกพา มีประสทิธิภาพมากขึน้

19 จดัซือ้ตู้บานเลื่อน (กระจก) พร้อมฐาน - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 7 ตู้ 70,000 ตู้  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้  

20 จดัซือ้ตู้บานเลื่อน (ทบึ) พร้อมฐาน  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 3 ตู้ 30,000 ตู้  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ กองชา่ง

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้

21 กล้องถา่ยรูป  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 4 ตวั 60,000 60,000     กล้องถา่ยรูป  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล เทศบาล มีประสทิธิภาพมากขึน้ กองการศกึษา

กองชา่ง
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งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

22 จดัซือ้รถตู้  - เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ  1 คนั 1,000,000 รถตู้  - การปฏิบตังิานของเทศบาล ส านกัปลดั

ปฏิบตัหิน้าที่ราชการ เทศบาล สะดวกรวดเร็ว

23 จดัซือ้รถยนต์ 4 ประตู  - เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ จ านวน 1 คนั 800,000 รถยนต์ การปฏิบตักิารของเทศบาล ส านกัปลดั

ปฏิบตัหิน้าที่ราชการ เทศบาล สะดวกรวดเร็ว กองชา่ง

24 เคร่ืองอดัอากาศ  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมีเคร่ืองใช้ จ านวน 1 เคร่ือง 35,000 เคร่ืองอดั  - มีความสะดวก รวดเร็ว กองชา่ง

การปฏิบตังิาน เทศบาล อากาศ และมีประสทิธิภาพมากขึน้

25 รอก  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมีเคร่ืองใช้ จ านวน 2 ชดุ 30,000 รอก  - มีความสะดวก รวดเร็ว กองชา่ง

การปฏิบตังิาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้

26 เลื่อยวงเดอืนไฟฟา้  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมีเคร่ืองใช้ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000 เลื่อยไฟฟา้  - มีความสะดวก รวดเร็ว กองชา่ง

การปฏิบตังิาน เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้

27 เคร่ืองเสยีงพร้อมไมโครโฟนและขาตัง้ไม - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 1 ชดุ 50,000 เคร่ืองเสยีง  - มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้

28 จดัซือ้ถงัเก็บน า้  - เพ่ือให้มีถงัเก็บน า้ไว้ใช้งาน จ านวน 2 ถงั 50,000 ถงัเก็บน า้  - มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้

29 จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้า  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5  เคร่ือง 50,000 เคร่ืองตดัหญ้า - มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้ กองชา่ง
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

30 จดัซือ้เคร่ืองเลื่อยยนต์  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ 2 เคร่ือง 20,000 20,000 เลื่อยยนต์  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

ในการปฏิบตังิาน เทศบาล เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้ กองชา่ง

31 จดัซือ้มอเตอร์ไซค์พว่งข้าง  - เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท า 3 คนั 100,000 50,000 มอเตอร์ไซค์  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

งานของพนกังาน เทศบาล เทศบาล และมีประสทิธิภาพมากขึน้ กองชา่ง

กองสาธารณสขุ

32 จดัซือ้เคร่ืองขยายเสยีงแบบพกพา  - เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน 1เคร่ือง 10,000 เคร่ืองขยาย  - ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ส านกัปลดั

ของพนกังาน เทศบาล เสยีงพกพา และมีประสทิธิภาพมากขึน้

33 ตดิตัง้เคร่ืองกระจายเสยีงไร้สาย  - เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเผยภายในต าบลหาดเจ้าส าราญ 200,000 เคร่ืองกระจาย  - ท าให้ประชาชนได้รับข่าวสาร กองชา่ง

ภาครับภายในต าบลหาดเจ้าส าราญ แพร่ข่าวสาร และความรู้ตา่งๆ เทศบาล เสยีงไร้สาย และความรู้ตา่งๆ

34 ติดตัง้เคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผย ชดุเคร่ืองรับความถึ่ 420.20  30,000 เคร่ืองกระจาย  - ท าให้ประชาชนได้รับขา่ว กองชา่ง

ภาครับ บริเวณถนนสายเทศบาล 1 แพร่ขา่วสาร และความรู้ตา่งๆ mhZ พร้อมอปุกรณ์ เทศบาล เสยีงไร้สาย สารและความรู้ตา่งๆ

หมู่ 1

35 จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ 8 เคร่ือง 50,000  เคร่ืองพิมพ์  - ท าให้มีความสะดวก ทกุกอง

ในการปฏิบตัิงาน เทศบาล  และมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฎิบตัิงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

36 โครงการปรับปรุงและซอ่มแซม  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ  -เพ่ือปรับปรุงและซอ่ม 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง  - การปฏิบตังิานของเทศบาล สว่นตา่งๆ

ครุภณัฑ์ ท างานของพนกังาน แซมครุภณัฑ์ในการท างาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล ซอ่มแซม เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

มีประสทิธิภาพ

37 จดัซือ้ครุภณัฑ์  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ  - จดัซือ้ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ ที่ 500,000 500,000 500,000 ครุภณัฑ์  - การปฏิบตังิานของเทศบาล สว่นตา่งๆ

ท างานของพนกังาน ใช้ปฏิบตัิราชการ เชน่ เทศบาล เทศบาล เทศบาล ตา่ง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ตู้ เก็บเอกสาร  เก้าอี ้, โต๊ะ ฯลฯ มีประสทิธิภาพ

38 จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟ  - เพ่ือให้มีวสัดเุคร่ืองมือ 5 เคร่ือง 20,000  เคร่ืองส ารอง  - ท าให้มีความสะดวก สว่นตา่งๆ

ในการปฏิบตัิงาน เทศบาล  ไฟ และมีประสิทธิภาพมากขึน้

39 ติดตัง้เคร่ืองกระจายเสียงไร้สาย  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผย ชดุเคร่ืองรับความถึ่ 420.20  30,000 เคร่ืองกระจาย  - ท าให้ประชาชนได้รับขา่ว สว่นตา่งๆ

ภาครับ บริเวณถนนสายเทศบาล5 แพร่ขา่วสาร และความรู้ตา่งๆ mhZ พร้อมอปุกรณ์ เทศบาล เสยีงไร้สาย สารและความรู้ตา่งๆ

หมู่ 5
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กองสาธาณสขุ

กองการศกึษา




