
แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขับเคล่ือนวธิกีารสหกรณ์  - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  - อบมเชิงปฏิบัติการ 100,000 100,000 100,000  - จ านวน  - ท าใหเ้กดิกลุ่มอาชีพ ส านกัปลัดเทศบาล

สู่ชุมชน ให้ประชาชนใช้ระบบสหกรณ์ ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชุมชน  - ท าให้เศรษฐกิจ

และสังคม น าความรู้เกี่ยวกับ และสังคมในชุมชน

สหกรณ์ไปใช้ใน เข้มแข็ง คุณภาพชีวติดี

การด าเนินงาน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน  - จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีรายได้ ส านกัปลัดเทศบาล

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลให้มี ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ผู้ร่วมกิจกรรม เพิม่ขึน้

รายได้เสริม มีความรู้อบรม

กลุ่มอาชีพน า

น าความรู้ไป

ประกอบอาชีพ

ได้

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(47)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนศูนยร์วมผลิตภัณฑ์  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน  - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ กิจกรรมการด าเนินงาน ส านกัปลัดเทศบาล

ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองพิมาย งานของศูนยร์วมผลิตภัณฑ์ การด าเนินงานของศุนยร์วม กลุ่มอาชพีมสีถานที่ ของศูนยฯ์ ได้รับการ

ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองพิมาย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ ในการขายสินค้า ส่งเสริมและด าเนนิงาน

เมืองพิมาย และบริการ ได้ต่อเนือ่ง

๔ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน  - คณะกรรมการสตรีทีไ่ด้รับการ 75,000 75,000 75,000 คณะกรรมการสตรี การด าเนินงานของกลุ่ม ส านักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน งานของคณะกรรมการกลุ่ม แต่งต้ังในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ระดับชมุชนได้รับ สตรีมีคุณภาพมีส่วนร่วม

สตรีระดับชุมชน สนับสนุน 100% รับผิดชอบในการพฒันา

ท้องถิน่

5 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา  - เพือ่ให้นักเรียน/นักศึกษา  - จ้างนักเรียน/นักศึกษาท างาน 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 นักเรียน/นักศึกษา ส านกัปลัดเทศบาล

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน ได้มีงานท า มีรายได้ ในช่วง ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของนักเรียน มรีายได้เปน็ของตนเอง

ปิดภาคเรียน นักศึกษามีรายได้ และใช้เวลาวา่งให้เกิด

เป็นของตนเอง ประโยชน์

และใช้เวลาวา่ง

ให้เกิดประโยชน์

195,000 195,000 195,000 

395,000 395,000 395,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(48)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

- - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(49)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

1) การส่งเสริมอาชีพและรายได้



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน  - เพือ่ให้คณะกรรมการ  - ฝึกอบรมและน าคณะกรรมการ 500,000 500,000 500,000 ร้อย 100 ของ กรรมการชุมชน ผู้น า ส านักปลัดเทศบาล

กรรมการชุมชน ทีป่รึกษาชุมชน และ ชุมชนมีความรู้ และแลก ชุมชน และผู้น าชุมชน 15 ชุมชน ผู้ร่วมอบรมฯ ชุมชน มีความรู้ และมี

ผู้น าชุมชน เปล่ียนวสัิยทัศน์การท างาน ไปศึกษาดูงาน มีความรู้ และมี ประสบการณ์เพิม่ขึน้

เพือ่ส่วนรวม ประสบการณ์

ในการท างาน

2 โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการ  - เพือ่ให้มีคณะกรรมการ  - จัดให้มีการเลือกต้ังหรือคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ชุมชน ทัง้ 15 ชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน ชุมชน 15 ชุมชน ทีก่รรมการครบวาระ ทัง้ 15 ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชน

ตาย หรือลาออก มีคณะกรรมการ

ชุมชนครบ

3 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชี  - เพือ่ส่งเสริมการจัดท า  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท า 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 ของ ประชาชนมีการจัดท า ส านักปลัดเทศบาล

ครัวเรือน (การออม) บัญชีครัวเรือน (การออม) บัญชีครัวเรือน(การออก) ครัวเรือนทั้งหมด บัญชีครัวเรือนและมีเงิน

ของประชาชน ตามปรัญชา ให้ชุมชน/ครัวเรือน  15 ชุมชน มีความรู้ในการ ออมเพิม่ขึน้

เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง จัดท าบัญชี

ครัวเรือน

580,000 580,000 580,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(49)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร  - เพือ่ให้ อปพร.มีความรู้  - ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ สมาชิก อปพร.มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและศึกษาดูงาน ความเข้าใจในการปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของ อปพร.ที่รับ และประสิทธิภาพในการ

หน้าที่ อบรม/ทบทวน ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อยา่ง

มีความรู้ เข้าใจ ถูกต้อง

ในการปฏิบัติ

หน้าที่

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ  - ฝึกซ้อมแผนฯ ให้เจ้าหน้าที่ 50,000 50,000 50,000 ร้อย 90 ของ ลดความสูญเสียในชีวติ ส านักปลัดเทศบาล

สาธารณภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ในการปฏิบัติหน้าทีข่อง ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ร่วมโครงการฯ และทรัพยสิ์นของ

และภัยอืน่ๆ ) เจ้าหน้าทีง่านปูองกัน เยาวชนและประชาชน มีความรู้ เข้าใจ ประชาชน

 - ประชาชน/เยาวชน ในเขตเทศบาล ทีส่นใจ สามารถปฏิบัติ

ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย หน้าที่และมทีักษะ

มีทักษะในการช่วยเหลือง ในการปูองกัน

ตนเอง ตนเอง

250,000 250,000 250,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(50)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมปูองกันการจมน้ า  -เพือ่เพิม่ทักษะการวา่ยน้ า  -อบมทักษะการลอยตัวเพือ่เอา 30,000 30,000 30,000  - 90% ของ  -มีเข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัดเทศบาล

ในเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี และลอยตัวเพือ่เอาชีวติ ชีวติรอดในเด็กอายตุ่ ากวา่ ผู้รับการอบรม มีความรู้และทักษะการ

รอดในเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี  15 ปี มีความรู้ มีทักษะ ลอยตัวสามารถช่วยเหลือ

 -เพือ่ปูองกันและลดการ ลอยตัวช่วยเหลือ ตนเองเบือ้งต้นขณะ

จมน้ าในเด็กอายตุ่ ากวา่ ตนเองเบือ้งต้นได้ จมน้ าได้

15 ปี

 -เพือ่ให้เด็กต่ ากวา่ 15 ปี 

สามารถช่วยเหลือตนเอง

เบือ้งต้นขณะจมน้ าได้

7 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญา  - เพือ่รณรงค์ เฝูาระวงั  - รณรงค์ปูองกนัร่วมกบัหน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 10% ของอตัรา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด การเสพ การซ้ือ การขาย ทีเ่กีย่วข้องสุ่มตรวจหาสาร การเกิดคดีเกีย่ว มีความปลอดภัยใน

ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติด กับยาเสพติด ชีวติและทรัพยสิ์น

 - ตรวจเฝูาระวงัการซ้ือการขาย ลดลง

ยาเสพติดรวมถึงการเสพยา

เสพติด

130,000 130,000 130,000 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

(51)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ  - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณกองทุน 100,000 100,000 100,000  - 100% ของ ชุมชนมีกองทุนสวัสดิการ ส านักปลัดเทศบาล

กองทุนสวสัดิการสังคม กองทุนสวสัดิการชุมชน สวสัดิการชุมชนตามหลักเกณฑ์ งบประมาณที่ ทีม่ีประสิทธภิาพ

ประชาชน 1 ส่วน  อปท.1 ส่วน ต้ังไว้

รัฐบาล 1 ส่วน

9 โครงการฟืน้ฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน  - เพือ่ฟืน้ฟูกิจการลูกเสือ  - ฟืน้ฟูลูกเสือชาวบ้าน 100,000 100,000 100,000  - 100 % ของ ชุมชนมีความเข้มแข็ง กองการศึกษา

ชาวบ้าน ในเขตเทศบาล 15 ชุมชน 

มีลูกเสือครบ

ทุกชมุชน

200,000 200,000 200,000 

1,160,000 1,160,000 1,160,000 

(52)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีพ่ิมาย  - เพือ่สร้างองค์ความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 60  - ผลิตภณัฑ์หมี่พมิาย ส านกัปลัดเทศบาล

( OTOP) เทศบาลต าบลพิมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมีพ่ิมาย ของหมีพ่ิมาย OTOP มีบรรจุภัณฑ์

 หมีพ่ิมาย (OTOP) และวธิกีารผลิตบรรจุภัณฑ์ (OTOP) ได้มาตรฐานทางการค้า

 - เพือ่พัฒนาวธิกีารผลิต การจ าหน่าย มีมาตรฐาน  - ยอดจ าหน่าย

บรรจุภัณฑ์ การจ าหน่าย ทางการการค้า ผลิตภัณฑ์เพิม่ขึน้

 - ยอดจ าหน่าย  - เศรษฐกิจในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ เข้มแข็ง

เพิม่มากขึน้

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์  - เพือ่สร้างองค์ความรู้  - อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 100,000 100,000 100,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ในระดับประชาชน การประกอบอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล ของผู้เข้าร่วม วาระแห่งชาติ

ด้านสหกรณ์ โครงการมคีวามรู้ ด้านสหกรณ์

ด้านการสหกรณ์  - ใช้วธิสีหกรณ์สร้าง

 เศรษฐกิจในครัวเรือน

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(53)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3) การพัฒนาสินค้าและบริการ



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์  - เพือ่สนับสนุนประชาชน  - สนับสนุนหนังสือพิมพ์และ 95,000 95,000 95,000 15 ชุมชน ประชาชน เด็ก และ ส านกัปลัดเทศบาล

และวารสารประจ าชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส วารสารต่างๆ ส าหรับ 15 ชุมชน มีทีอ่่านหนังสือ เยาวชน ได้ศึกษา

ศึกษา เรียนรู้ ตามอัธยาศัย พมิพแ์ละวารสาร เรียนรู้ และมีนิสัยรัก

ประจ าชุมชน การอ่านมากขึน้

ร้อยละ 100

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั  - เพือ่สนับสนุนงบประมาณ  - อุดหนุนงบประมาณตามจ านวน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปีละ 100 % เด็กนกัเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนต้ังแต่ ตามจ านวนเด็กนักเรียนต้ังแต่ ของเด็กนักเรียน กลางวนัครบถวน

อนุบาล - ป.6 สังกดัโรงเรียน อนบุาล - ป.6 ณ วนัที ่10 มถินุายน

สพฐ.ให้ครบถ้วน 2558 จ านวน 2 โรงเรียน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  - เพือ่สนับสนุนงบประมาณ  - จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับ 350,000 350,000 350,000 ปีละ 100 % เด็กศูนยฯ์ ได้รับอาหาร กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนา เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล ของเด็กศูนยฯ์ กลางวนัครบถ้วน

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ต าบลพิมายตามจ านวนเด็กฯ

ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2558

10,445,000 10,445,000 10,445,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(54)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  - เพือ่เสริมสร้างการเรียนรู้  - จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับ 230,000 230,000 230,000 80 % ตาม เด็กเล็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษา

พัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย เด็กเล็ก เด็กนักเรียนและเยาวชน เปูาหมายของเด็ก และเยาวชนมีความพร้อม

ให้มีความกล้าคิด กล้าท า ในเขตเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านจิตใจ ร่างกาย

กล้าแสดงออก เขา้ร่วมกจิกรรม กล้าแสดงออก

5 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพือ่สนับสนุนอาหารเสริม  - จัดหาอาหารเสริม(นม) 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ปีละ 100 % เด็กศุนย์ฯและเด็กนักเรียน กองการศึกษา

(นม) ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ฒันา ตามจ านวนเด็กเล็กของศูนยฯ์ ของเด็กนักเรียน ได้รับอาหารเสริม(นม)

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล - ครบถ้วน

และเด็กนักเรียนต้ังแต่อนุบาล- ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ.

ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน

ให้ได้รับครบถ้วน

4,730,000 4,730,000 4,730,000 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

(55)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียม เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 20,000 20,000 20,000  - 90 % ของ เด็กนักเรียนของศูนย์ กองการศึกษา

ความพร้อมของเด็กก่อนปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย เด็กนักเรียนของศูนยพ์ัฒนา เด็กศูนยฯ์ มี พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

 อารมณ์ และจิตใจ สังคม เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย พัฒนาการพร้อม ต าบลพิมาย มีพัฒนาการ

และสติปัญญา ทัง้ ๔ ด้าน ที่ดีและเหมาะสมตามวัย

7 โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียน  - เพือ่ให้ผู้ปกครองทราบ  - ประชุมผู้ปกครองเด็กทีจ่ะเข้า 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - ผู้ปกครองและเด็ก กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ถึงกิจกรรมการเรียนการสอน รับบริการในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ของผู้ปกครองที่ ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับบริการใน ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนเปิดภาคเรียน ศุนย์เด็กฯ ทราบ

ถงึกจิกรรมศูนยฯ์

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กนักเรียน  - เพือ่ให้เด็กได้มี  - น าเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 70,000 70,000 70,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ประสบการณ์เรียนรู้ เด็กเล็ก ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของเด็กศูนยฯ์ จากประสบการณ์ตรง

ทัง้ในและนอกสถานที่ แหล่งภูมิปัญาท้องถิน่ เป็นต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

มีความรู้เพิม่ขึน้ ร่วมกับผู้อืน่

100,000 100,000 100,000 

(56)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปัจฉิมนิเทศ รับบัณฑิตน้อย  - เพือ่ให้เด็กเกิดความ  - จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 30,000 30,000 30,000  - 100 % ของ  - เด็กกล้าแสดงออก กองการศึกษา

ภาคภูมิใจทีส่ าเร็จการศึกษา เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. เกิดความภาคภูมิใจ

ระดับปฐมวยั ส าเร็จการศึกษา ในตนเอง

๑๐ โครงการไหวค้รูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกรัก  - จัดกิจกรรมไหวค้รูเด็กนักเรียน 10,000 10,000 10,000  - 90 % ของ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

และเคารพครูผู้ส่ังสอนอบรม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ศพด. จากประสบการณ์ตรง

ให้ความรู้ ได้ร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรม

ไหวค้รู ร่วมกับผู้อืน่

11 โครงการพัฒนามาตรฐานศูนยพ์ัฒนา  - เพือ่พัฒนาการศูนยเ์ด็ก  - จัดกิจกรรม พัฒนาหลักสูตร 20,000 20,000 20,000  - ศพด.มี  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ให้มีมาตรฐานการด าเนินงาน ส าหรับเด็กแลครู รวมทัง้พัฒนา มาตรฐาน มีมาตรฐานการด าเนินงาน

ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการ อาคารสถานทีข่องศูนยพ์ัฒนา การด าเนินงาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

บริหารจัดการ บุคลากร เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ครบทัง้ 6 ด้าน

 อาคารสถานทีว่ชิาการ

และหลักสูตร การมีส่วนร่วม

และเครือข่าย 60,000 60,000 60,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(57)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก -เพือ่ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนา -เพือ่ก่อสร้างซุ้มทางเดินเข้า 1,500,000 1,000,000 1,000,000  - 90 % ของ -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย เด็กเล็กให้เป็นไปตาม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศุนยเ์ด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่ -เพือ่ก่อสร้างหลังคาสนาม การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

เด็กเล่นกลางแจ้ง และมีมาตร- -ประชาชนทีม่ารับ

-เพือ่ก่อสร้างห้องเก็บวสัดุของ ฐาน บริการมีความพึง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  - 90 % ของ พอใจ

-เพือ่กัน้ห้องเรียนเด็กเพิม่ 1 ห้อง ผู้ปกครองของ

-เพือ่ท าผนังกัน้ห้องเคร่ือง เด็กศูนยฯ์ มี

เล่นเด็กภายในอาคาร ความพึงพอใจ

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก  -เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเล่น  -เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 500,000 500,000  - 90 % ของ -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สนามกลางแจ้ง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง กลางแจ้ง ศุนยเ์ด็กฯ ได้รับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เทศบาลต าบลพิมาย การปรับปรุง ไปตามมาตรฐาน

และผ่านมาตร-

ฐาน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 

(58)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการเยีย่มบ้านเด็กนักเรียน  - เพือ่หาข้อมูลสภาพความ  - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 5,000 5,000 5,000  - 100 % ของ  - ได้รู้ถึงสภาพความ กองการศึกษา

เป็นอยูข่องครอบครัวเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้ปกครองของเด็ก เปน็อยูข่องเด็กเล็กทีเ่ขา้

เพือ่น ามาแกไ้ขปรับพฤติกรรม นักเรียน ศพด. มารับบริการในศูนย์

ให้ดีขึน้ ได้เข้าเยีย่ม พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

๑๕ โครงการประกันคุณภาพภายใน  - เพือ่พัฒนาระบบประกัน  - เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 10,000 10,000 10,000  - ผ่านเกณฑ์  - มรีายงานการประเมนิ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย คุณภาพภายในศูนยพ์ัฒนา  - ครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ การประเมิน ตนเองของ ศพด.ประจ า

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิมาย ปีการศึกษา

 - เพือ่พร้อมรับการประเมิน  - ประชาชนทีม่ารับ

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. บริการมีความพึงพอใจ

16 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน  - เพือ่จัดต้ังสภาเด็กและ  - จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนและ 50,000 50,000 50,000  - มีสภาเด็กและ  - มีศูนยก์ลางประสาน กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย เยาวชนเทศบาลต าบลพิมาย จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ เยาวชนในเขต งานส าหรับเด็กและ ส านักปลัดฯ

 - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ของเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบล เยาวชนในพืน้ที่

และเยาวชน พิมาย  - เด็กและเยาวชนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

65,000 65,000 65,000 

(59)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17  - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษา  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ  - จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาโคราช 20,000 20,000 20,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชนได้ กองการศึกษา

โคราช เยาวชนตลอดทัง้ประชาชนได้ ผู้ร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญของ

เห็นความส าคัญและคุณค่า มีความรู้เพิม่ขึน้ ภาษาโคราชและภาษา

ของภาษโคราช ในภาษาโคราช ถิน่

๑๘ โครงการจัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้  - เพือ่จัดต้ังศูนยเ์รียนรู้  - จัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ประจ า 100,000  - 1 แห่ง  - ประชาชนมีแหล่ง กองการศึกษา

เทศบาลต าบลพิมาย รวบรวมศิลปวฒันธรรม เทศบาลต าบลพิมาย 1 แห่ง ศึกษาเรียนรู้เร่ือง

วถิีการด าเนินชีวติและ วฒันธรรม ประเพณี

วถิีชีวติและภูมิปัญญา

ชาวบ้านและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้

19 โครงการพัฒนาทักษะด้านวชิาการให้กับ  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ  - ส่งเสริมกิจกรรม/ทักษะ 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เป็น ทางวชิาการเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย

ประโยชน์ ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย มีความรู้เพิม่ขึน้ มีความรู้เพิม่ขึน้

120,000 220,000 120,000 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

(60)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  - เพือ่ให้เด็กได้ใช้เวลาวา่ง  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 100,000 100,000 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

และดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นประโยชน์ ทักษะทางศิลปะและดนตรีให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาลต าบลพมิาย

 - เพือ่เพิม่ทักษะทางด้าน และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และ มีความรู้และทักษะทาง

ศิลปะและดนตรี ทกัษะด้านดนตรี ด้านดนตรี

21 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรรมส่งเสริมคุณธรรม 120,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการปลูกฝัง

ในเขตเทศบาล มีความพึงพอใจ คุณธรรม จริยธรรม

ในการด ารงชีวติของ

ตนเองและผู้อืน่

22 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดนตรี  - เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมพัฒนาทักษะดนตรี 60,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

และการแสดงอิสาน ทักษะด้านดนตรี ให้เด็กและเยาวชน ผู้ร่วมกิจกรรม ในเขตเทศบาล

และการแสดงอิสาน ในเขตเทศบาล มีความรู้และ ได้รับการส่งเสริมและ

ทกัษะด้านดนตรี พัฒนาทักษะด้านดนตรี

และการแสดงอิสาน

280,000 100,000 100,000 

(61)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัย  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 100,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

รักการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านหนังสือหา ให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการปลูกฝัง

ความรู้แก่ตนเอง มีความรู้เพิม่ขึน้ และสร้างนิสัยรักการ

อ่านหนังสือและหา

ความรู้แก่ตนเอง

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 60,000  - 80 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

การท างาน/อาชีพแก่เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ ให้เด็ก ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริม

/อาชีพส าหรับตนเอง และเยาวชนในเขตเทศบาล มีความรู้และมี และพัฒนาทักษะ

ทักษะการท างาน การท างาน/อาชีพ

อาชีพส าหรับ ส าหรับตนเอง

ตนเอง

160,000 - - 

17,460,000 17,220,000 17,120,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การพัฒนาการศึกษา

(62)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด  - เพือ่อุดหนุนการด าเนิน  - อดุหนนุใหส้ านกังานเหล่ากาชาด 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ

จังหวดันครราชสีมา งานของเหล่ากาชาด จังหวดันครราชสีมา ของงบประมาณ การช่วยเหลือและ

จังหวดันครราชสีมา ทีต้ั่งไว้ บรรเทาทุกข์

๒ โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือ  - เพือ่บรรเทาทุกข์อันเกิด  - จดัซ้ือผ้าหม่กนัหนาวเพือ่มอบให้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้ประสบภัยหนาว จากภัยหนาวตามอ านาจ แก่ผู้ประสบภัยในพืน้ทีต่ามอ านาจ ผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ

หน้าที่ หน้าที่ ทีเ่ดือดร้อน อยา่งทัว่ถึง

3 โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือ  - เพือ่บรรเทาทุกข์อันเกิด  - จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ถุงยงัชีพ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้ประสบภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) จากการประสบภัยต่างๆ เพือ่มอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพืน้ที่ ผู้ประสบภัย ความช่วยเหลือ

ตามอ านาจหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่ ทีเ่ดือดร้อน อยา่งทัว่ถึง

420,000 420,000 420,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(63)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดท าทะเบียนประวติัผู้มีสิทธิ์  - เพือ่จัดท าฐานข้อมูลของ  - จัดท าทะเบียนประวติัและถ่าย 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เทศบาลต าบลพิมาย ส านักปลัดฯ

รับเงินเบีย้ยงัชีพเทศบาลต าบลพิมาย ผู้รับเงินเบีย้ยงัชีพของ ภาพของผู้มีสิทธรัิบเงินเบีย้ยงัชีพ ของผู้รับเงินเบีย้ มีฐานข้อมูลผู้รับเงินเบีย้

เทศบาลต าบลพิมาย ทุกประเภท ยงัชพีทกุประเภท ยงัชีพส าหรับการด าเนิน

ทุกประเภท ส าหรับเป็น งานของเทศบาล

ข้อมูลในการด าเนินงาน

เกีย่วกับผู้ด้อยโอกาสใน

พืน้ที่

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  - เพือ่สงเคราะห์และ  - ผู้สูงอายแุละผู้พิการในเขต 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายแุละผู้พิการ ส านักปลัดฯ

ผู้พิการ และช่วยเหลือเบีย้ยงัชีพ เทศบาลต าบลพิมาย ของผู้สูงอายุและ ได้รับการสงเคราะห์

ผู้สูงอายแุละผู้พิการ ผู้พิการได้รับ เบีย้ยงัชีพ

การสงเคราะห์

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ปุวย  - เพือ่สงเคราะหืและช่วย  - ผู้ปุวยโรคเอดส์ทีแ่จ้งสิทธแิละ 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัดฯ

โรคเอดส์ เหลือเบีย้ยงัชีพแก่ผู้ปุวย แสดงตนในเขตเทศบาล ของผู้ปุวยเอดส์ สงเคราะห์/ช่วยเหลือ

โรคเอดส์ ทีแ่จ้งสิทธิ ในการยงัชีพ

10,110,000 10,110,000 10,110,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(64)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส่ิงของ  - จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคทีจ่ าเป็น 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ส านักปลัดฯ

และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เคร่ืองอุปโภคทีจ่ าเป็นตาม และค่าใช้จ่ายอืน่เพือ่มอบให้แก่ ของผู้ยากไร้ ได้รับการสงเคราะห์

สภาพปัญหาและค่าใช้จ่ายอืน่ ผู้มียากไร้และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส สามารถยงัชีพได้ตาม

ทีจ่ าเป็นส าหรับครอบครัวผู้ ได้รับการช่วย ปกติไม่เดือดร้อน

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เหลือ

ในชุมชนเขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 

10,560,000 10,560,000 10,560,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(65)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) การสวัสดิการสังคม



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมฟืน้ฟูความรู้ และศึกษา  - เพือ่ฟืน้ฟูความรู้/ทักษะ  - อสม.ได้รับการฝึกอบรมความรู้ 350,000 350,000 350,000  - ร้อย 80 ของ อสม.มีความรู้ และ กองสาธารณสุข

ดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข การปฏิบัติงานของ อสม. เพิม่เติมและทบทวนความรู้ทีใ่ช้ อสม.ได้รับการ สามารถน าความรู้ที่

ประจ าชุมชน((อสม.) ให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ในการปฏิบัติงาน อบรมความรู้ ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

และ อสม.ได้ศึกษาดูงาน  - อสม.ได้แลกเปล่ียน  - ร้อยละ 70 

นอกพืน้ทีเ่พือ่น ามา ประสบการณ์การท างานกับ ของ อสม.ทีรั่บ

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อสม.พืน้ทีอ่ืน่ๆ การอบรม

ทางด้านสาธารณสุข มีความรู้เพิม่ขึน้

ในชุมชน หลังการอบรม

350,000 350,000 350,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(66)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณเพือ่การ  - เพือ่อุดหนุนงบประมาณ  - สนับสนุนงบประมาณแก่ 112,500 112,500 112,500  - ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ส าหรับการจัดกิจกรรมของ อสม. 15 ชุมชนๆ ละ  ศูนย์ อสม.ทัง้ ดูแลสุขภาพอยา่งทัว่ถึง

อสม.ในการพัฒนางาน 7,500 บาท 15 ชุมชน มากยิง่ขึน้

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ได้รับการอุดหนุนฯ

มีอุปกรณ์ครบครัน ในงาน  - ร้อยละ 100

ส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกัน ศูนย์ อสม.ทัง้

และควบคุมโรคติดต่อและ 15 ชุมชน

ไม่ติดต่อและกิจกรรม อสม. มีการด าเนินงาน

ด้านอืน่ๆ ตามแผนและราย

งานผลการด าเนินงาน

3 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา  - เพือ่ส่งเสริมการกีฬาให้กับ  - อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000 30,000 30,000  - 50 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ประชาชน องค์กรต่างๆ ทีจ่ัดต้ังตามกฏหมาย เยาวชนได้เล่น แข็งแรงและห่างไกล

 - เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง ตามระเบียบก าหนด กีฬาและออก ยาเสพติด

กายและห่างไกลยาเสพติด ก าลังกาย

142,500 142,500 142,500 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(67)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  - เพือ่ปรับปรุงตลาดสด  - ปรับปรุงตลาดสด (แม่ทองดี) 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข

ต าบลพิมาย (แม่ทองดี) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต าบลพิมาย ผ่านเกณฑ์

ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม มาตรฐานด้านสุขาภบิาล

ส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่  - เพือ่ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม  - จัดกิจกรรมออกตรวจเยีย่ม 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

และตรวจสุขภาพให้กับ ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ความพึงพอใจ และได้รับการตรวจ

ประชาชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ของประชาชนที่ สุขภาพและการสาธารณ-

ได้รับการตรวจ สุขด้านอืน่ๆ 

สุขภาพ

6 โครงการอบรมนักเรียนเพือ่เสริมสร้าง  - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้และ  - จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ  - นักเรียนมีความรู้และ กองสาธารณสุข

ความรู้และทักษะในการปูองกันเอดส์และ สามารถหปฏิบัติตัวเกีย่วกับ ในการปูองกันเอดส์และการ ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถปฏบิัติตัวในการ

การปูองกันการต้ังครรภ์ การปูองกันโรคเอดส์และการ ปูองกันการต้ังครรภ์ของเด็ก มีความรู้เร่ืองโรค ปูองกันโรคเอดส์และการ

ปูองกันการต้ังครรภ์ได้อยา่ง นักเรียนชัน้ ม.๑ เอดส์และเพศ ต้ังครรภ์ได้อยา่งถูกต้อง

ถูกต้อง สัมพันธ์

570,000 570,000 570,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(68)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการพิมายเมืองสะอาด  - เพือ่ท าความสะอาดถนน  - จัดกิจกรรมท าความสะอาด 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ของ ถนน/สถานทีส่าธารณะ กองสาธารณสุข

(Big Cleaning day) สถานทีส่าธารณะในเขต ถนน/สถานทีส่าธารณะในเขต ของ 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลสะอาด

เทศบาลต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย 15 ชุมชน ชุมชนน่าอยูเ่พิม่ขึน้

๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  - เพือ่ก่อสร้างลานกีฬา  - ก่อสร้างลานกีฬาลานกีฬา/สนาม 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง

ชุมชนส่วยนอก เอนกประสงค์ส าหรับออก เปตอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับออกก าลังกาย

ก าลังกายของสมาชิกชุมชน

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  - เพือ่ก่อสร้างลานกีฬา  - ก่อสร้างลานกีฬาลานกีฬา/สนาม 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง

ชุมชนวงับูรพา เอนกประสงค์ส าหรับออก เซปักตะกร้อพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับออกก าลังกาย

ก าลังกายของสมาชิกชุมชน

10 โครงการปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ  - เพือ่บริการประชาชน  - ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนและนักท่อง กองช่าง

และนักท่องเทีย่ว ให้ได้มาตรฐานบริเวณลานเมรุ เทีย่วได้รับความสะดวก กองสาธารณสุข

พรหมทัต ในการใช้ห้องสุขา

800,000 800,000 800,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(69)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการลอกท่อล้างรางระบายน้ า  - เพือ่ท าความสะอาดส่ิง  - ลอกท่อและล้างรางระบายน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50 ของ  - ท่อระบายน้ าและราง กองช่าง

ปฏิกูลตามท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ท่อระบายน้ า ระบายน้ าสะอาด ไม่มี กองสาธารณสุข

 - เพือ่ให้การระบายน้ าได้ /รางระบายน้ า ส่ิงปฏิกูลตกค้าง

ดียิง่ขึน้ ได้รับการลอกท่อ  - น้ าระบายได้ดียิง่ขึน้

/ล้างรางระบายน้ า

12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพือ่ให้การระบายน้ า  - วางรางระบายน้ า ค.ส.ล. 750,000       1 เส้น  - การระบายน้ าได้ดี กองช่าง

ซอยธนาคารออมสิน ได้ดียิง่ขึน้ ขนาด 0.40 ม. ลึก 0.40 ม.

ยาวรวม 69 ม.

1,750,000 1,000,000 1,000,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(70)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย  - เพือ่พัฒนาระบบบ าบัด  - ด าเนินการปรัปปรุงระบบ 100,000  - บ่อบ าบัด  - เทศบาลต าบลพิมาย กองสาธารณสุข

(ข้างสระเพลง) น้ าเสียของเทศบาลต าบลพิมาย บ่อบ าบัดน้ าเสีย(ข้างสระเพลง) น้ าเสียเทศบาล มีบ่อบ าบัดน้ าเสียทีม่ี

ให้มีการบ าบัดน้ าเสีย โดยถมดินท าคันกัน้น้ าพร้อม ต าบลพิมาย ประสิทธภิาพและ

อยา่งมีประสิทธภิาพ ติดต้ังตะแกรงดักขยะ ได้รับการ สวยงาม

 - เพือ่พัฒนาส่ิงแวดล้อม ปลูกพืชบ าบัดน้ าเสีย ปรับปรุง 

และคุณภาพชีวติของ  ปรับภมูิทัศน์รอบบริเวณฯ เป็นต้น จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ดีขึน้

14 โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล  - เพือ่ปรับพืน้ทีบ่่อก าจัดขยะ  - ด าเนินการปรับปรุงบ่อขยะ 2,000,000     - พื้นที่บอ่ก าจดั  - บ่อขยะได้รับการ กองสาธารณสุข

ต าบลพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย โดยถมดินปรับพืน้ที ่และก่อสร้าง ขยะเทศบาล ปรับพืน้ทีใ่ห้เหมาะสม

และก่อสร้างร้ัวรอบพืน้ทีถ่ม ร้ัวล้อมรอบบ่อก าจัดขยะ ต าบลพิมาย  เป็นสัดส่วน เพือ่รองรับ

เพือ่รองรับการก่อสร้าง ได้รับการถมดิน ก่อสร้างโรงบ าบัดมูลฝอย

โรงบ าบัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 แห่ง

2,100,000 - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

(71)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ  - เพือ่ให้ผู้สูงอายมุีสุขภาพ  - ผู้สูงอายมุีสุขภาพกายและจิตใจ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 30 ของ  - ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

กายและสุขภาพจิตทีส่มบูรณ์ ทีส่มบูรณ์แข็งแรง ผู้สูงอายเุข้าร่วม ต าบลพิมาย มีสุขาภาพ

 - เพือ่เป็นการรรวมกลุ่ม  - ผู้สูอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรม เช่น กายและสุขภาพจิตทีดี่

ของผู้สูงอายทุ ากิจกรรม เกิดความรักความสามัคคีและได้ การอบรมความรู้  - ผู้สูงอายสุามารถท า

ร่วมกัน เพือ่สร้างความรัก แลกเปล่ียนความคิดกัน ศึกษาดูงาน กจิกรรมร่วมกนัเปน็กลุ่ม

สามัคคีต่อกัน  - ผู้สูงอายไุด้ศึกษาดูงานนอก การตรวจสุขภาพ และมีความรักความ

 - เพือ่สร้างเสริมคุณภาพ สถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ อยา่งน้อย สามัคคีต่อกัน

ชีวติผู้สูงอายใุห้มีความสุข ๑ คร้ัง/ปี  - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ในบัน้ปลายชีวติ ทีดี่ขึน้และมีความสุขใน

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้เรียนรู้ บัน้ปลายชีวติ

ประสบการณ์ในการศึกษา  - ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลาวา่ง

ดูงานการบริหารจัดการ เป็นประโยชน์และคลาย

ชมรมผู้สูงอายทุีต่่างๆ มา ความเครียด

ปรับใช้ในการบริหารชมรม  - ผู้สูงอายนุ าความรู้ไป

ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ บริหารจัดการชมรมได้

500,000 500,000 500,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(72)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย  - เพือ่เป็นอุปกรณ์ในการ  - ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 500,000 500,000  1 แห่ง ประชาชนได้มีอุปกรณ์ กองสาธารณสุข

กลางแจ้ง ออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริม ในเขตเทศบาล ออกก าลังกายมากขึน้

การออกก าลังกาย และเพียงพอต่อการ

บริการประชาชน

๑๗ โครงการจัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายแุห่งชาติ  - เพือ่สร้างก าลังใจและ  - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 20 ของ ผู้สูงอายไุด้พบปะพูดคุย กองสาธารณสุข

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ของสถาบันครอบครัว เช่น รดน้ า ผู้สูงอาย ุใน 15 และท ากิจกรรมร่วมกัน

ให้กับผู้สูงอายุ ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ชุมชน ได้ร่วม ผู้สูงอายมุีก าลังใจ

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้มีการ ตรวจสุขภาพ ฯลฯ กิจกรรม

พบปะพูดคุยกัน ท ากิจกรรม  - ร้อยละ 70 ของ

ร่วมกันในวนัผู้สูงอายุ ผู้สูงอายทุีร่่วม

แห่งชาติ กิจกรรมมีความ

พอใจในกิจกรรม

ในระดับดี

550,000 550,000 50,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(73)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการจัดต้ังศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติ  - เพือ่ส่งเสริมการจัด  - ก่อสร้างและจัดต้ังศูนยพ์ัฒนา 1,000,000 1 แห่ง ผู้สูงอายมุีสถานทีใ่นการ กองสาธารณสุข

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมและบริการ

 - เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้มี ผู้สูงอาย ุจ านวน ๑ แห่ง

สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม

และบริการ

 - เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพ

และการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ของผู้สูงอายใุนชุมชน

 - เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ

กาย จิตใจและสังคม

 - เป็นศูนยส่์งเสริมและสนับ

สนุนอาสาสมัครดูแล

จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร

ผู้สูงอายใุนพืน้ที่

1,000,000 - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(74)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่สร้างอาสาสมัคร   - อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ  - นักเรียนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขประจ าโรงเรียน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ อสร.มีความรู้ใน ในการดูแลส่งเสริม

ให้มีความรู้ สามารถช่วย ตนเองและเพือ่นนักเรียน การดูแลสุขภาพ สุขภาพตนเองและเพือ่น

ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ  - แต่งต้ังแกนน า อสร.ประจ า ตนเองและเพื่อน นักเรียน

ของตนเองและเพือ่นนักเรียน โรงเรียน 3 แห่ง  และมีการจัดท า นักเรียน  - โรงเรียนผ่านเกณฑ์

ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม โครงการและด าเนินงานเกีย่วกับ  - ร้อยละ 95 มาตรฐานโรงเรียน

 - เพือ่กระตุ้นส่งเสริมและ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน/ชุมชน โรงเรียนผ่านเกณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ

สนับสนุนให้โรงเรียนมีการ มาตรฐานโรงเรียน ทุกโรงเรียน

พัฒนาตามมาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 - เพือ่ประสานความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานของ

ภาครัฐและชุมชน

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(75)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการรณรงค์ต้านโรคเอดส์  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด  - ด าเนินกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

"พิมายมินิมาราธอน" กิจกรรมเพือ่รณรงค์ให้ รณรงค์ต้านโรคเอดส์(1 ธนัวาคม) ประชาชนทีร่่วม เกีย่วกับโรคเอดส์

ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับ จ านวน ๑ คร้ัง โครงการมีความรู้  - ประชาชนเห็นความ

เร่ืองโรคเอดส์โดยใช้กลวธิี และเห็นความ ส าคัญและต่ืนตัวในการ

การสร้างกระแสด้วยการ ส าคัญและต่ืนตัว ออกก าลังกายมากขึน้

ออกก าลังกาย ใช้เวลาวา่งให้ ในการออกก าลัง ใช้เวลาวา่งให้เกิด

เกิดประโยชน์ กาย ใช้เวลาวา่ง ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

21 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษ  - ลดโรคติดต่อจากสัตวสู่์คน  - จดักจิกรรมรณรงค์และฉดีวคัฉนี 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภยั กองสาธารณสุข

สุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตเทศบาล สุนัขและแมวได้ จากโรคพิษสุนัขบ้า

รับการฉีดวคัซีน

22 โครงการท าหมันสุนัขและแมว  - ลดจ านวนสุนัขและแมว  - ออกหน่วยบริการท าหมันสุนัข 40,000 40,000 40,000 สุนัขและแมวจรจัด ประชาชนมีความปลอดภยั กองสาธารณสุข

จรจัดในเขตเทศบาล และแมวในเขตเทศบาล ลดลงร้อยละ 30 จากโรคพิษสุนัขบ้า

110,000 110,000 110,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(76)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการหลอดเลือดดีชีวสีดใส  - เพือ่ตรวจคัดกรองโรค  - ประชาชนอาย ุ15 ปีขึ้นไปได้รับ 200,000 200,000 200,000  - 65 % ของ  - ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง เบาหวานและโรคความดัน การคัดกรองภาวะโภชนาการเกิน ประชาชนอายุ ตรวจคัดกรองและได้รับ (งานศูนยฯ์ ร่วม

โลหิตสูงในประชาชนกลุ่ม โดยการวดัรอบเอวหรือประเมิน 15 ปีขึน้ไปได้รับ ค าแนะน าและปรับ กับ รพ.พิมาย)

อาย ุ35 ปี อยา่งน้อย BMI การคัดกรอง เปล่ียนพฤติกรรม

ร้อยละ 90 กลุ่มอาย ุ15 -  - ประชาชนอาย ุ15 - 34 ปี ภาวะโภชนาการ สุขภาพ

34 ปี อยา่งน้อยร้อยละ 30 ได้รับการคัดกรองความเส่ียง  - 30 % ของ  - กลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรม

และประชาชนกลุ่มทีม่ีข้อบ่งชี้ DM/HT/CVD ภาวะอ้วน ประชาชนอายุ สุขภาพเหมาะสม

ต่อโรคเบาหวาน ความดัน  - ประชาชนอาย ุ35 ปีขึน้ไป 15 - 34 ปี ได้รับ

โลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพือ่ ได้รับการคัดกรองความเส่ียง ได้รับการคัดกรอง

วนิิจฉัย ร้อยละ 100 (กลุ่มที่ DM/HT/CVD ภาวะอ้วน ภาวะอ้วน

มีระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า  - ประชากรกลุ่มเส่ียงได้รับการ  - 90% ของ

126 มิลลิกรรม % อบรม ประชาชนอายุ

 - เพือ่อบรมปรับเปล่ียน 35 ปีขึน้ไป

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้รับการคัดกรอง

ของกลุ่มเส่ียง ภาวะอ้วน

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(77)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ  - เพือ่ลดจ านวนลูกน้ ายงุลาย  - เฝูาระวงัการปุวยด้วยโรคไข้ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของชมุชน

น าโดยแมลงในเขตเทศบาล  - เพือ่ลดอัตราการปุวยด้วย เลือดออกไม่ให้เกินเกณฑ์ทีก่ าหนด ทีม่ีค่า HI ไม่เกนิ

โรคไข้เลือดออก 10 มากกวา่หรือ

 - เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด เท่ากับ 80%

ของโรคติดต่อน าโดยแมลง ร้อยละของวดั

ในชมุชน เชน่ โรคไขเ้ลือดออก โรงเรียน สถานที่

โรคไข้สมองอักเสบ ราชการ มีค่า CI

 - เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ เท่ากับ 0 มากกวา่

ใหก้บัเครือขา่ยปอูงกนัควบคุม หรือเท่ากับ 80%

โรค

 - เพือ่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

200,000 200,000 200,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(78)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการค้นหา/คัดกรองโรคมะเร็งปาก  - เพือ่ให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย  - กลุ่มสตรีอาย ุ30-60 ปี 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 20 ของ  - สตรีกล่มเปูาหมาย กองสาธารณสุข

มดลูก(ร่วมกับ รพ.พิมาย) ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก สตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รับการตรวจขคัดกรอง

 - เพือ่ค้นหาผู้ปุวยมะเร็ง ได้รับการตรวจมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก

ปากมดลูกรายใหม่ ปากมดลูกโดยวิธี  - สตรีทีต่รวจพบมะเร็ง

 - เพือ่ใหผู้้ปวุยมะเร็งปากมดลูก PAP SMEAR ปากมดลูกได้รับการส่งต่อ

รายใหม่ ได้รับการส่งต่อเพือ่การ เพือ่รักษา

ดูแลรักษาทีถู่ฏต้องเหมาะสม

26 โครงการค้นหา/คัดกรองโรคมะเร็งเต้มนม  - เพือ่ให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย  - สตรีอาย ุ30 -60 ปี ผ่านการ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 88 ของ  - สตรีกลุ่มเปูาหมาย กองสาธารณสุข

(ร่วมกับ รพ.พิมาย) ได้รับการตรวจมะเร็งเต้มนม ประเมินทักษะการตรวจมะเร็ง สตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง

ด้วยตนเองได้อยา่งถูกต้อง เต้านมด้วยตนเองอยา่งถูกต้อง มีทักษะการตรวจ มะเร็งเต้านม

 - เพือ่ค้นหาผู้ปุวยมะเร็ง จากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข มะเร็งเต้านมด้วย  - สตรีทีต่รวจพบความ

เต้มนมรายใหม่ ตนเองอย่างถูกต้อง เส่ียงได้รับการส่งต่อเพือ่

 - เพือ่ให้ผู้ปุวยมะเร็งเต้มนม รักษา

รายใหม่ ได้รับการส่งต่อเพือ่การ

ดูแลรักษาทีถู่ฏต้องเหมาะสม

40,000 40,000 40,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(79)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการคุณแม่ต้ังครรภ์คุณภาพ  - เพือ่ติดตามเยีย่มหญิง  - หญิงต้ังครรภ์ทีพ่ักอาศัยในเขต 10,000 10,000 10,000 100% ของหญิง  - หญิงต้ังครรภ์ได้รับ กองสาธารณสุข

ลูกฉลาดสมวยั ต้ังครรภ์ เทศบาลต าบลพิมาย ต้ังครรภ์ได้รับการ การตรวจเยี่ยมและได้รับ

 - เพือ่เพิม่ความรู้ความเข้าใจ ตรวจเยี่ยม และได้รับ ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ

ทีถู่กต้องให้กับญาตและหญิง การฝากครรภ์ ตนเองได้อยา่งถูกต้อง

ต้ังครรภ์ คุณภาพ และเหมาะสม

 - เพือ่สร้างความตระหนัก  -  น้ าหนักทากร  - ประชาชนมีความพึง

ในการดูแลรักษาสุขภาพขณะ แรกเกดิไม่นอ้ยกว่า พอใจในกจิกรรมที่จดัขึ้น

ต้ังครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ 2,500 กรัม และมีทัศนคติทีดี่ต่อ

 - เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หนว่ยงานเทศบาลต าบล

และทัศนคติทีดี่ในการดูแล พิมาย

สุขภาพตนเองและบุตรมีสุขภาพดี

และปลอดภัยในการคลอด

10,000 10,000 10,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(80)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการอนามัยดีมีลูกแข็งแรง  - เพือ่ตรวจเยี่ยมมาตรดาและ  - หญิงหลังคลอดทีพ่ักอาศัยอยูใ่น 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละ 90 ของ  - มารดาหลังคลอดได้รับ กองสาธารณสุข

บุตรหลังคลอด เขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลพิมาย มารดาและทารก การตรวจเยีย่ม

 - เพือ่รณรงค์และส่งเสริม หลังคลอดได้รับการ  - ทารกได้รับนมมารดา

การเล้ียงบุตรด้วยนมมารดา ติดตามตรวจเยี่ยม อยา่งเดียวหลังคลอด

 - เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับการ หลังคลอดตาม ต้ังแต่แรกเกดิ - 6 เดือน

ปฏิบัติตนและการเล้ียงดูบุตร เกณฑ์กระทรวง  - มารดาได้รับหนังสือ

หลังคลอด สาธารณสุข เล่มแรกของหนู

 - ร้อยละ 30 ของ  - มารดามีความรู้ความ

ทารกได้รับนม เข้าใจเกี่ยวกับการเล้ียงดู

มารดาอยา่งเดียว บุตรและเล้ียงดูบุตรด้วย

หลังคลอดต้ังแต่แรก นมแม่อยา่งถูกวธิี

เกิด - 6 เดือน  - ทารกมีภูมิคุ้มกันจาก

 - ร้อยละ 100 หญิง น้ านมมารดามีสุขภาพ

หลังคลอดได้รับ ร่างกายแข็งแรง

หนังสือเล่มแรกของหนู

50,000 50,000 50,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(81)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน  - เพือ่ลดปริมาณขยะทีจ่ะน า  - ผู้น าชุมชน อสม. ทัง้ 15 ชุมชน 50,000 50,000 50,000  - ร้อย 70 ของ  - มีการคัดแยกขยะใน กองสาธารณสุข

ไปกลบทีบ่่อขยะ ผู้น้ าชมุชน อสม. ครัวเรือน

 - เพือ่ให้ความรู้ประชาชน 15 ชมุชน มคีวามรู้  - มีการคัดแยกขยะ

และส่งเสริมให้มีการคัดแยก ในการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะ

ขยะ 4 ประเภท ต้ังแต่ต้นทาง ได้ 4 ประเภท ทัว่ไป

และน าไปก าจัดอยา่งถูกวธิี ก่อนน าไปก าจัด  - มีการก าจัดขยะถูก

ต้องเหมาะสม

30 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ  15 ชุมชน 1 คร้ัง/ปี 250,000 250,000 250,000  70% ของ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลพิมาย ร่างกายแข็งแรงและห่างไกล ประชาชนทีร่่วม ร่างกายแข็งแรง มี

ยาเสพติด การแข่งขัน ความสามัคคีในหมูค่ณะ

ห่างไกลยาเสพติด

300,000 300,000 300,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(82)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาล  - เพือ่เสริมสร้างทักษะและ  - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 150,000 150,000 150,000 90% เด็กทีร่่วม เด็กเล็กได้รับการเสริม กองการศึกษา

พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม  - โรงเรียนกุลโน กิจกรรมมีความ สร้างพัฒนาการทัง้ด้าน

จติใจและสติปญัญาแกเ่ด็กเล็ก  - โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย พงึพอใจในระดับดี ร่ายกาย จติใจและสังคม

 - โรงเรียนอนุบาลบ ารุงการ

 - โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์

 - โรงเรียนอนุบาลแก้วตา

32 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์  - เพือ่สร้างความสามัคคี  - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 100%  อปท.ทัง้ อปท.ในเขตอ าเภอพิมาย กองการศึกษา

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ในเขตอ าเภอพิมาย 13 แหง่ มีความ มีความสามัคคี

13 แห่ง พึงพอใจในระดับดี

33 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการ  - เพือ่สนับสนุนนักกีฬาทีเ่ป็น  - นักกีฬาทีเ่ป็นตัวแทนเทศบาล 150,000 150,000 150,000 ไม่น้อยกวา่ นักกีฬามีก าลังใจในการ กองการศึกษา

แข่งขันในระดับอ าเภอ จังหวดัและใน ตัวแทนของอ าเภอพิมาย และอ าเภอพิมาย 2 ทีม/ปี แขง่ขนักฬีาและสร้างชื่อ

ระดับประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ เสียงในเมืองพิมาย

จังหวดัและระดับประเทศ

450,000 450,000 450,000 

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(83)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 200,000 200,000 200,000 

ฟุตบอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน

รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

 - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล

ยาเสพติด

35 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน   - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ฟุตบอลและส่งเสริมให้ ๕ คน ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

ประชาชนรู้จักใช้เวลาวา่ง การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ให้เกิดประโยชน์ มีก าลังกาย มีความพึงพอใจ ประโยชน์

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ทีดี่ ห่างไกลยาเสพติด

250,000 250,000 250,000 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

(84)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 70,000 70,000 70,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ฟุตซอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

37 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล 200,000 200,000 200,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด วอลเลยบ์อลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

270,000 270,000 270,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

(85)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล 100,000 100,000 100,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด บาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

39 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด ตะกร้อต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

40 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  - เพือ่บริการประชาชน  - ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 700,000 1  แห่ง ประชาชนและนักท่อง กองช่าง

และนักท่องเทีย่ว บริเวณลานจอดรถวดัเดิม เทีย่วได้รับความสะดวก กองสาธารณสุข

ในการใช้ห้องสุขา

850,000 150,000 150,000 

(86)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการสาธารณสุข  - ปรับปรุงศูนยบ์ริการฯ 800,000  - 90 % ของ  - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลพิมาย  - ก่อสร้างห้องน้ าผู้มาติดต่อ ประชาชนทีม่ารับ ได้รับการปรับปรุงและ

ราชการ บริการมีความ มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม

 - ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์ พึงพอใจ

บริการสาธารณสุข

42 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 50,000 50,000 50,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เปตองต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

43 โครงการแขง่ขนักฬีาชกมวยต้านยาเสพติด  - เพือ่จัดการแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาชกมวย 80,000 80,000 80,000  - 90 % ของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

ชกมวยต้านยาเสพติด ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนทีเ่ข้าร่วม ร่างกายแข็งแรงและ

 - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ การแข่งขันกีฬา ใช้เวลาวา่งให้เป็น

ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง มีความพึงพอใจ ประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์

930,000 130,000 130,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

(87)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ  - เพือ่ส่งเสริมการออก  - จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนา 110,000  - 90 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน ก าลังกาย การเล่นกีฬา การส าหรับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลได้รับ

นันทนาการ และห่างไกล ทีเ่ข้าร่วมการ การส่งเสริมการออก

ยาเสพติด แข่งขันกีฬามี ก าลังกายและมีสุขภาพ

ความพงึพอใจ ร่างกายแข็งแรง 

และห่างไกลยาเสพติด 

45 โครงการเยาวชนพิมายรวมพลังขจัดภัย  - เพือ่รวมพลังของเยาวชน  - จัดกิจกรรมรวมพลังของเยาวชน 75,000  - 100 % ของ  - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ห่างไกล ยาเสพติด ชาวพิมายปูองกันการแพร่ ชาวพิมายรณรงค์ปูองกันการแพร่ เด็กและเยาวชน ชาวพิมายได้รับการ

ระบาดยาเสพติดและก าจัดภัย ระบาดยาเสพติดและก าจัดภัย ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ปูองกันภัยจากยาเสพติด

ของยาเสพติดส าหรับเด็ก ของยาเสพติดส าหรับเด็ก มีความรู้และเห็น

และเยาวชน และเยาวขน โทษภัยของยาเสพติด

185,000 - - 

 รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล

(88)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการศึกษาความเหมาะสม  - เพือ่ทบทวนรายงานศึกษาฯ พืน้ทีเ่ขตเทศบาล 2.156 ตร.ม 1,000,000  - มีรายงาน  - มีรายงานศึกษาฯ กองสาธารณสุข

และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม ทีผ่่านมานานเกินกวา่ 3 ปี รวมถึงพืน้ทีก่่อสร้างระบบบ าบัด ศึกษาความ เพือ่ใช้ในการขอรับการ

และบ าบัดน้ าเสีย  - เพือ่เตรียมความพร้อม น้ าเสียแห่งเดิม(พิมายเมืองใหม)่ เหมาะสมทีม่ี สนับสนุนงบประมาณ

ส าหรับขอรับการสนับสนุน การทบทวน ก่อสร้างระบบบ าบัด

งบประมาณก่อสร้างระบบ และครอบคลุม น้ าเสียต่อไป

บ าบัดน้ าเสีย พืน้ทีเ่ขต

เทศบาล 100%

47 โครงการปัน่ไป๋ คุยไป๋  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของ  - ติดต้ังจักรยานออกก าลังกาย 150,000       50,000         50,000          - 30 % ของ  - ประชาชนมีสถานที่ กองสาธารณสุข

ประชาชนในการออกก าลัง ส าหรับประชาชนทัว่ไป ประชาชนในเขต และอุปกรณ์ออกก าลัง

กาย และการใช้เวลาวา่ง ตามจุดต่างๆ ทีเ่ทศบาลก าหนด เทศบาลได้ออก กายเพิม่ขึน้

ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ส่ีมุมเมือง ก าลังกายและ  - ประชาชนมีสุขภาพ

ใช้เวลาวา่งให้ ร่างกายแข็งแรง ห่าง

เกิดประโยชน์ ไกลจากโรคภัย

1,150,000 50,000 50,000 

12,607,500 5,972,500 5,472,500 

(89)  แผนพฒันาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสีมา

งบประมาณและทีม่า

 รายละเอียดโครงการพฒันา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและการสุขาภิบาล


