
3.1  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อใหบริการสาธารณะประโยชนข้ันพื้นฐานแกประชาชนในดานตาง ๆ อยางทั่วถึง

               (2)  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ แกประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ

               (3)  เพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาถนน แหลงน้ํา ใหสามารถใชการไดอยางดี

               (4)  เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว

3.1.1  แนวทางการพัฒนา

3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย  พ.ศ. 2559

บทที่  3

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสรางพื้นฐาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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พ.ศ. 2560ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงซอมแซมศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงซอมแซมศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 เทศบาล กองชาง

2 กอสรางรั้วสํานักงานเทศบาล กอสรางรั้วสํานักงานเทศบาล 100,000 เทศบาล กองชาง

3 กอสรางอาคารเรียนร.ร.เทศบาลตําบลนาดอกคํา กอสรางอาคารเรียนร.ร.เทศบาลตําบลนาดอกคํา 350,000 เทศบาล กองชาง

4 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล 150,000 เทศบาล กองชาง

5 จัดทําปายบอกทาง/เขต/ตรอก/ซอยในเขตเทศบาล จัดทําปายบอกทาง/เขต/ตรอก/ซอยในเขตเทศบาล 100,000 เทศบาล กองชาง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน/ซอมแซมอาคารเรียนศพด.หวยปลาดุก ปรับปรุงภูมิทัศน/ซอมแซมอาคารเรียนศพด.หวยปลาดุก 50,000 ศูนยหวยปลาดุก กองชาง

7 ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็กศพด.หวยเตย ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็ก 50,000 ศูนยหวยเตย กองชาง

8 ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็กศพด.หวยตาด ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็ก 50,000 ศูนยหวยตาด กองชาง

9 ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็กศพด.โพนสวาง ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็ก 50,000 ศูนยโพนสวาง กองชาง

10 ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็กศพด.วัดวิเวกทีปาราม ปรับปรุงภูมิทัศนที่พักผูปกครองและมานั่งรอเวลารับเด็ก 50,000 ศูนยวัดวิเวกทีปาราม กองชาง

 พ.ศ. 2559
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พ.ศ. 2560



3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 จัดทําจัดหาที่พักนั่งรอผูปกครองในร.ร.เทศบาล จัดทําจัดหาที่พักนั่งรอผูปกครองในร.ร.เทศบาล 25,000 เทศบาล กองชาง

12 กอสรางศาลาประชาคมประจําหมูบาน กอสรางศาลาประชาคมประจําหมูบาน 140,000 ม.15 กองชาง

13 สนับสนุนอบจ.เลยคาน้ํามันเช้ือเพลิง สนับสนุนอบจ.เลยคาน้ํามันเช้ือเพลิง 1,405,000 ม.1,2,4,5,6,7,8, กองชาง

9,11,12,13,14,15,16

14 ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยงตางๆ ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยงตางๆ 250,000 ม.2-15 กองชาง

15 ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยงตางๆ ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยงตางๆ 150,000 ม.4 กองชาง

16 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภายในหมูบาน 50,000 ม.6 กองชาง

17 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภายในหมูบาน 70,000 ม.9 กองชาง

18 กอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ม.1 กองชาง

19 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจรAsphaltic Concrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 165,000 ม.2 กองชาง

20 เสริมผิวจราจรภายในหมูบาน Asphaltic Concrete เสริมผิวจราจรภายในหมูบาน  285,000 ม.3 กองชาง

                 พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559

20 เสริมผิวจราจรภายในหมูบาน Asphaltic Concrete เสริมผิวจราจรภายในหมูบาน  285,000 ม.3 กองชาง

21 ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Concrete ปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร  80,000 ม.4 กองชาง

พรอมกอสรางรางระบายน้ําและบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ําและบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

22 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร  90,000 ม.4 กองชาง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 200,000 ม.5 กองชาง

24 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 170,000 ม.6 กองชาง

25 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 170,000 ม.7 กองชาง

26 โครงการรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000 ม.8 กองชาง

27 โครงการรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000 ม.9 กองชาง

28 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 225,000 ม.10 กองชาง

29 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าภายในหมูบาน 60,000 ม.10 กองชาง

3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)
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3.1.1.1  มีการจัดสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานครบถวนเพียงพอตอความตองการ  อาทิ  ถนน  แหลงน้ํา  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  รางระบายน้ํา  สะพาน  ฯลฯ (ตอ)



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2559

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,0000 ม.11 กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 170,000 ม.12 กองชาง

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ม.13 กองชาง

33 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร  140,000 ม.14 กองชาง

34 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 60,000 ม.14 กองชาง

35 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 60,000 ม.15 กองชาง

36 โครงการกอสรางถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร Asphaltic Conrete ถนนลาดยางภายในหมูบานผิวจราจร 200,000 ม.16 กองชาง

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน รางระบายน้ําพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 285,000 ม.17 กองชาง

3.1.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน อปท.เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

                 พ.ศ. 2560

                     พ.ศ. 2560    พ.ศ. 2559ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นครุภัณฑคอมพิวเตอร (โนตบุค) คอมพิวเตอร,เครื่องปริ้น,โนตบุค 208,800 เทศบาล กองคลัง

2 โทรศัพท  Internet  โฮมเพจ โทรศัพท  Internet  โฮมเพจ 65,000 เทศบาล สํานักปลัด

3 ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 270,000 เทศบาล สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

3.2  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
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                     พ.ศ. 2560

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน)

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

    พ.ศ. 2559

3.2  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนตาง ๆ แกประชาชนในทองถิ่น

               (2)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน

               (3)  เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลใหเปนรูปธรรมมากขึ้น

               (4)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง

               (5)  เพื่อควบคุมและปองกันโรคติดตอในชุมชน

               (6)  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

3.2.1  แนวทางการพัฒนา

3.2.1.1  สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีครอบครัวอบอุนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2559

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จัดกิจกรรมวันสตรีสากล 20,000 ภายในจว. งานสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิติเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการฯ สงเสริมความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิติเยาวชน ฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอมฯ ปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

               พ.ศ. 2560

3 โครงการปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอมฯ ปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

4 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว พัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 20,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

6 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน เพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีใหกับชุมชน 30,000 เทศบาล งานบริหารทั่วไป

7 โครงการขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินยจราจร 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

8 โครงการออกเยี่ยมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูปวยเอดส ออกเยี่ยมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการฯ 30,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000 เทศบาล งานสวัสดิการฯ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย    พ.ศ. 2559

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,192,800 ต.นาดอกคํา งานสวัสดิการ

11 เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูพิการ 3,484,800 ต.นาดอกคํา งานสวัสดิการ

 -11-

                     พ.ศ. 2560

11 เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูพิการ 3,484,800 ต.นาดอกคํา งานสวัสดิการ



12 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลนาดอกคํา เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 319,375 เทศบาล งานสวัสดิการ

3.2.1.2  สนับสนุนการแกไขปญหาเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และการแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 30,000 เทศบาล งานสาธารณสุข

2 เงินอุดหนุนสวนราชการคาใชจายตามโครงการศึกษา เงินอุดหนุนสวนราชการ 45,800 สภ.นาดวง

เพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)

3.2.1.3  สงเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย     พ.ศ. 2559

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขฯ 170,000 ม.1-17 อสม.

   พ.ศ. 2559                      พ.ศ. 2560

                 พ.ศ. 2560

1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขฯ 170,000 ม.1-17 อสม.

2 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ สนับสนุนเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพ 230,000 เทศบาล งานสาธารณสุข

3 โครงการวัน อสม. วันอสม. 25,000 ภายในอําเภอ งานสาธารณสุข

3.2.1.4  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ  เชน  โรคไขหวัดนก  โรคไขเลือดออก  โรคเอดส  โรคฉี่หนู  ฯลฯ 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับพนสารเคมี จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับพนสารเคมี 70,000 ม.1-17 กองคลัง
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     พ.ศ. 2559            พ.ศ. 2560

1 จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับพนสารเคมี จัดหาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับพนสารเคมี 70,000 ม.1-17 กองคลัง



2 จัดหาสารเคมีพนยุง จัดหาสารเคมีกําจัดยุงลาย 80,000 ม.1-17 กองคลัง

3 จัดหาทรายอะเบท จัดหาทรายอะเบท 65,000 ม.1-17 กองคลัง

4 จัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 75,000 ม.1-17 กองคลัง

5 คาใชจายในการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอ งานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอ 30,000 ม.1-17 สาธารณสุข

6 คาใชจายในการดําเนินงานดานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอมในชุมชน งานดานสงเสริมสุขภิบาลฯ 40,000 ม.1-17 สาธารณสุข

3.3  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

               (2)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.3.1  แนวทางการพัฒนา

3.3.1.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการ  พนักงานจาง  ในการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย
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(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน)

                   พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

 พ.ศ. 2559ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย                    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559



(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล 20,000 เทศบาล บริหารทั่วไป

2 คาตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาชวยงานเทศบาล จางนักเรียน/นักศึกษาชวยงานเทศบาล 20,000 เทศบาล การเจาหนาที่

3 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอปท.ระดับอําเภอ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสาร 40,000 อําเภอ การเจาหนาที่

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 50,000 เทศบาล กองคลัง

3.3.1.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน จัดหาครุภัณฑสํานักงาน 296,300 เทศบาล กองคลัง

2 จัดหาครุภัณฑการศึกษา จัดหาครุภัณฑการศึกษา 49,500 เทศบาล กองคลัง

3 จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว 57,000 เทศบาล กองคลัง

4 จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 8,500 เทศบาล กองคลัง

5 จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5,000 เทศบาล กองคลัง

                   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

5 จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5,000 เทศบาล กองคลัง

6 จัดหาครุภัณฑการเกษตร จัดหาครุภัณฑการเกษตร 13,000 เทศบาล กองคลัง

3.4  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการกีฬา

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษแหลงทองเที่ยว

               (2)  เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหดีขึ้น

               (3)  เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดออกกําลังกาย  สุขภาพรางกายแข็งแรง

               (4)  เพื่อสรางความสามัคคีมีน้ําใจเปนนักกีฬา

3.4.1  แนวทางการพัฒนา

3.4.1.1  พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามตลอดจนพัฒนาเสนทางคมนาคมและรณรงคประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวและการกีฬา)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560
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เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

3.4.1.1  พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามตลอดจนพัฒนาเสนทางคมนาคมและรณรงคประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวสื่อตางๆ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวสื่อตางๆ 50,000 เทศบาล การทองเที่ยว

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาหมูบานตําบลนาดอกคํา ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาหมูบาน 102,000 ม.1-17 งานธุรการ

3.4.1.2  สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา  อุปกรณกีฬา  รวมทั้งซอมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกําลังกายใหพรอมสําหรับบริการประชาชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬานาดอกคําคัพ  แขงขันกีฬานาดอกคําคัพ  60,000 เทศบาล งานการศึกษา

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธอําเภอนาดวง แขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

3 โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาไทคัพ สงเสริมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาไทคัพ 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

4 โครงการจัดการแขงขันกีฬา ศพด. จัดการแขงขันกีฬา ศพด. 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

5 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันอําเภอนาดวงคัพ ประจําป 2560 สงนักกีฬาเขารวมแขงขันอําเภอนาดวงคัพ 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

6 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ กีฬาเทศบาลสัมพันธ 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

 พ.ศ. 2559

                  พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

3.5  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมในพื้นที่ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานศึกษา

               (2)  เพื่อสงเสริมกระบวนการการเรียนและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยการมีสวนรวม

               (3)  เพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนาในดานการเรียนและคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน

               (4)  เพื่อใหโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยใชในการเรียนการสอน

               (5)  เพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นใหสืบทอดตอไป

3.5.1  แนวทางการพัฒนา

3.5.1.1  สงเสริมการจัดการศึกษา  และการใหบริการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย     พ.ศ. 2559
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เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น)

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

                    พ.ศ. 2560ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย     พ.ศ. 2559                     พ.ศ. 2560



(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจางครูสอนเปนรายชั่วโมงโรงเรียนเทศบาล คาจางครูสอนเปนรายชั่วโมงโรงเรียนเทศบาล 528,000 เทศบาล งานการศึกษา

2 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

3 ปฐมนิเทศผูปกครองวันเปดภาคเรียน ปฐมนิเทศผูปกครองวันเปดภาคเรียน 5,000 เทศบาล งานการศึกษา

4 สนับสนุนคชจ.คาจางเหมาอาหารกลางวันร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คาจางเหมาอาหารกลางวันร.ร 456,000 เทศบาล งานการศึกษา

5 สนับสนุนคชจ.คาจัดการการเรียนการสอนรายวันร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คาจัดการการเรียนการสอนรายวัน 193,800 เทศบาล งานการศึกษา

6 สนับสนุนคชจ.คาหนังสือเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คาหนังสือเรียนร.ร 22,800 เทศบาล งานการศึกษา

7 สนับสนุนคชจ.คาเครื่องอุปกรณการเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คาเครื่องอุปกรณการเรียนร.ร 11,400 เทศบาล งานการศึกษา

8 สนับสนุนคชจ.คาเครื่องแบบนักเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คาเครื่องแบบนักเรียนร.ร 34,200 เทศบาล งานการศึกษา

9 สนับสนุนคชจ.คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนร.ร 24,510 เทศบาล งานการศึกษา

10 สนับสนุนคชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาร.รเทศบาลตําบลนาดอกคํา การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาร.ร 29,000 เทศบาล งานการศึกษา
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการสรางความเปนเลิศทางดานดนตรีสําหรับเด็กนักเรียนรร. ความเปนเลิศทางดานดนตรี 13,800 เทศบาล งานการศึกษา

12 โครงการสรางความเปนเลิศทางดานภาษาสําหรับเด็กนักเรียนรร. ความเปนเลิศทางดานภาษา 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

13 โครงการศึกษาดูงานจัดงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น โศึกษาดูงานจัดงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น 50,000 เทศบาล งานการศึกษา

14 เขารวมการจัดงานแขงขันทักษะนักเรียนทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมแขงขันทักษะนักเรียนทางวิชาการ 40,000 เทศบาล งานการศึกษา

15 คาวัสดุงานบานงานครัว (โรงเรียนฯ, ศพด) คาวัสดุงานบานงานครัว (โรงเรียนฯ, ศพด) 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

16 คาอาหารเสริมนมโรงเรียน   (โรงเรียนฯ, ศพด) คาอาหารเสริมนมโรงเรียน   (โรงเรียนฯ, ศพด) 218,447 เทศบาล งานการศึกษา

17 คาอาหารเสริมนมโรงเรียน (สพฐ) คาอาหารเสริมนมโรงเรียน (สพฐ) 1,329,843 รร.สังกัดสพฐ. งานการศึกษา

18 คาครุภัณฑการศึกษาจัดซื้อโตะ เกาอี้รับประทานอาหาร โตะ เกาอี้รับประทานอาหาร 49,500 เทศบาล งานการศึกษา

19 ครุภัณฑงานบานงานครัว ครุภัณฑงานบานงานครัว 35,000 เทศบาล งานการศึกษา

20 อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ) อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ) 2,776,000 รร.สังกัดสพฐ. งานการศึกษา

21 การพัฒนาการศึกษาองคความรูบุคลากร การพัฒนาการศึกษาองคความรูบุคลากร 30,000 เทศบาล งานการศึกษา

                    พ.ศ. 2560
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 พ.ศ. 2559



3.5.1.2  พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก (ศพด.) คาพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก (ศพด.) 48,000 เทศบาล งานการศึกษา

2 สนับสนุนคาใชจายคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. 911,400 เทศบาล งานการศึกษา

3 สนับสนุนคาใชจายคาจางจัดการการเรียนการสอนรายหัว ศพด. คาจางจัดการการเรียนการสอนรายหัว ศพด. 316,200 เทศบาล งานการศึกษา

4 โครงการคาใชจายวัสดุการศึกษาคาอาหารเสริม (นม) ศพด. คาวัสดุการศึกษาคาอาหารเสริม (นม) ศพด. 356,413 เทศบาล งานการศึกษา

5 จัดหาเครื่องเลนสนาม ศพด. จัดหาเครื่องเลนสนาม ศพด. 50,000 เทศบาล งานการศึกษา

 -17-

 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560

3.5.1.3  สงเสริมสถาบันทางศาสนา  งานรัฐพิธี  งานประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณีจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 100,000 เทศบาล งานการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ 150,000 เทศบาล เทศบาล

4 โครงการจัดงานประเพณีจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระถ้ําผายา สรงน้ําพระถ้ําผายา 40,000 เทศบาล งานการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช จัดกิจกรรมวันปยมหาราช 1,500 เทศบาล งานการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 5,000 เทศบาล งานการศึกษา

8 โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 5,000 เทศบาล งานการศึกษา

9 โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ 20,000 เทศบาล งานการศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรมวันจักรี จัดกิจกรรมวันจักรี 1,000 เทศบาล งานการศึกษา

11 โครงการสงเสริม/แขงขันมวยไทย สงเสริม/แขงขันมวยไทย 100,000 เทศบาล งานการศึกษา

12 อุดหนุนงานรัฐพิธี สนับสนุนงานรัฐพิธี 45,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง

                    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

12 อุดหนุนงานรัฐพิธี สนับสนุนงานรัฐพิธี 45,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง



13 อุดหนุนประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว(งานภูคราว) ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว(งานภูคราว) 92,000 อ.นาดวง อําเภอนาดวง

3.6  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อฟนฟูทรัพยากรน้ํา ปาไม ใหสามารถอยูคูกับชุมชนอยางยั่งยืน

18

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

               (1)  เพื่อฟนฟูทรัพยากรน้ํา ปาไม ใหสามารถอยูคูกับชุมชนอยางยั่งยืน

               (2)  เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

               (3)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของปรชาชนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมชุมชน ตลอดจนการนําทรัพยากรมาใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

               (4)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.6.1.1  สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาเบี้ยเลี้ยงตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน คาเบี้ยเลี้ยงอปพร. 60,000 ม.1-17 งานปองกันฯ

2 โครงการชวยเหลือภัยพิบัติสาธารณภัย ชวยเหลือภัยพิบัติสาธารณภัย 150,000 เทศบาล งานปองกันฯ

3 จัดซื้ออุปกรณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000 เทศบาล งานปองกันฯ

3.6.1.2 จัดอบรมบุคลากรและประชาชนใหมีความรูดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 เทศบาล งานปองกันฯ

2 โครงการปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย(เทศกาลปใหมและสงกรานต) ปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย 20,000 เทศบาล งานปองกันฯ

                  พ.ศ. 2560

                 พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

3.6.1  แนวทางการพัฒนา

พ.ศ. 2559

2 โครงการปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย(เทศกาลปใหมและสงกรานต) ปองกันภัยทางทองถนนชวง 7 วันอันตราย 20,000 เทศบาล งานปองกันฯ



3.6.1.3  สนับสนุนและสงเสริมประชาชน ชุมชน ใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" โครงการ"รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" 20,000 ต.นาดอกคํา บริหารทั่วไป

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ อนุรักษพันธุกรรมพืช 70,000 ต.นาดอกคํา บริหารทั่วไป

3.7  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  อาชีพ  และรายได

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

                 พ.ศ. 2560

(ตอบสนองตอยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได)

เทศบาลตําบลนาดอกคํา  อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย

 พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560

 -19-

            -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

               (1)  เพื่อสงเสริมอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดใหราษฎรในพื้นที่ ใหมีรายไดเลี้ยงชีพ ลดการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

3.7.1  แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                                           

3.7.1.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หนวย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

2 โครงการสงเสริมอาชีพตัดผมชาย-หญิง ใหกับประชาชนทั่วไป    สงเสริมอาชีพตัดผมชาย-หญิง 80,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

 พ.ศ. 2559

               (3)  เพื่อใหกลุมอาชีพตาง ๆ มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ

               (2)  เพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพที่มีอยูเดิมใหไดรับการพัฒนายกระดับทักษะฝมือใหไดมาตรฐาน

                   พ.ศ. 2560









































    










