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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 แนวทำงที ่ 2

1.2  กำรสร้ำงบูรณะสำธำรณูปกำรและกำรไฟฟ้ำ

1. ค่าก่อสร้างเสาหลักเขตเทศบาลต้าบลน ้าสวย งบประมาณ  60,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส้านักงานเทศบาลต้าบล งบประมาณ  545,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

น ้าสวย

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรสัมพันธ ์เชือ่ม งบประมาณ  639,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

เทศบาล  11 (ต่อจากถนน คสล.เดิม)

4. โครงการก่อสร้างทีจ่อดรถบริเวณส้านักงานเทศบาล งบประมาณ  200,000 บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

ต้าบลน ้าสวย

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า (รูปตัวย)ู  หน้าศูนย์ งบประมาณ  290,000 บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลน ้าสวย

6. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัเลยเป็นค่าขยาย งบประมาณ  500,000 บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

เขตไฟฟ้า

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณปูโภค  สำธำรณปูกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1.  เพือ่การคมนาคมและการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ น

2.  เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้สัญจรไปมาสะดวก

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 แนวทำงที ่ 2

1.2  กำรสร้ำงบูรณะสำธำรณูปกำรและกำรไฟฟ้ำ

7. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยในโครงการ งบประมาณ  200,000 บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองช่าง

ซ่อมแซมถนนในเขตพื นทีเ่ทศบาลต้าบลน ้าสวย

8. โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่งศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  100,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองการศึกษา

9. โครงการก่อสร้างรั วศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล งบประมาณ  290,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองการศึกษา

น ้าสวย

10.โครงการปรับปรุงแผงกันแดดตลาดสด งบประมาณ  67,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

ต้าบลน ้าสวย

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณปูโภค  สำธำรณปูกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยี
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1.  เพือ่การคมนาคมและการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลดีขึ น

2.  เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้สัญจรไปมาสะดวก

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 แนวทำงที ่ 1

2.1 ส่งเสริมกระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชน

1. ค่าตอบแทนในการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยเหลือ งบประมาณ  50,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน (จปฐ.)  ในเขตเทศบาล งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

3. โครงการอบรมส่งเสริมการกรีดยางพารา งบประมาณ  50,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

4. โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา งบประมาณ  100,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

5. โครงการจัดตั งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

6. โครงการฝึกอบรมการจัดท้าเคร่ืองกรองน ้า งบประมาณ  50,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

1.  เพือ่ส่งเสริมและกระจายรายได้ให้แก่ครัวเรือน

2.  เพือ่ส่งเสริมอาชีพเพิม่รายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 แนวทำงที ่ 2

2.2  ส่งเสริมสวัสดิกำรและนันทนำกำร

1. สงเคราะห์เบี ยยงัชีพคนชรา งบประมาณ  180,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

2. สงเคราะห์เบี ยยงัชีพคนพิการ งบประมาณ  60,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

3. สงเคราะห์เบี ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งบประมาณ  100,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

5. โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธต้์าน งบประมาณ  80,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

ยาเสพติด

6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงบูรณาการ งบประมาณ  100,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

7. โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านทีอ่ยูอ่าศัยให้กับ งบประมาณ  100,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

ประชาชนผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส

2.  เพือ่ช่วยเหลือในด้านสาธารณภัยต่าง ๆ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

1. เพือ่เป็นการส่งเสริมสวสัดิการ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 แนวทำงที ่ 3

2.3  ป้องกันรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ

ประชำชน

1. โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

2. โครงการด้าเนินส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

3. โครงการจัดอบรมหรือดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข งบประมาณ  150,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

มูลฐานประจ้าหมูบ่้าน

4. โครงการจัดกิจกรรมวนั อสม. ประจ้าปี  2555 งบประมาณ  10,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

5. โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

2. เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณ๓พชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1. เพือ่ส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 แนวทำงที ่ 3

2.3  ป้องกันรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ

ประชำชน

6. โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี  2555 งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

7. อุดหนุนชมรม อสม.ในการด้าเนินงานพัฒนาระบบ งบประมาณ  40,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขมูลฐาน

  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1. เพือ่ส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

2. เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 แนวทำงที ่ 4

2.4  ส่งเสริมสุขำภิบำลและสถำนที่

1. โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองสาธารณสุข

อาหาร

1.  เพือ่ส่งเสริมสถานทีป่ระกอบการให้สะอาดและปลอดภัย

2. เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 แนวทำงที ่ 1

3.1  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1. โครงการจัดประกวดบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

2. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธ ีและวนัส้าคัญต่าง ๆ ของชาติ งบประมาณ  80,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

4. โครงการอบรมการจัดท้าแผนชุมชน/หมูบ่้าน งบประมาณ  10,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

1.  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองของท้องถิน่

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

พ.ศ. 2562

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2561

  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 แนวทำงที ่ 2

3.2  ส่งเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับกิจกำรของ

ท้องถ่ิน

1. ค่าใช้จ่ายส้าหรับการจัดการเลือกตั งต่าง ๆ และการ งบประมาณ  80,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

ส้ารวจประชามติ

  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

1.  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองของท้องถิน่

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 แนวทำงที ่ 3

3.3  พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน  (คณะผู้บริหาร งบประมาณ  130,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล)

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน (กลุ่มอาชีพ) งบประมาณ  100,000 บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

3. โครงการจัดงานวนัเทศบาล  จัดนิทรรศการ  ประกวด งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

การแข่งขันและงานพิธอีืน่ ๆ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1.  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองของท้องถิน่

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 แนวทำงที ่ 4

3.4  ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้

1. โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคล่ือนที่ งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองคลัง

2. โครงการสร้างแรงจูงใจในการช้าระภาษี งบประมาณ  2,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองคลัง

3. โครงการส้ารวจและปรับปรุงข้อมูลระบบแผนทีภ่าษี งบประมาณ  30,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย กองคลัง

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1.  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองของท้องถิน่

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 แนวทำงที ่ 5

3.5  พัฒนำเครือ่งมือ  เครือ่งใช้และสถำนทีป่ฏิบัติงำน

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเวบ็ไซด์เทศบาลต้าบลน ้าสวย งบประมาณ  15,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

2. จัดซื อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน  จ้านวน  1  ตู้ งบประมาณ  5,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

3. จัดซื อเก้าอี พลาสติก  จ้านวน 400  ตัว งบประมาณ  80,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

4. จัดซื อโต๊ะอเนกประสงค์ จ้านวน 16  ตัว งบประมาณ  40,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

5. จัดซื อโทรศัพท์เคล่ือนที ่ จ้านวน  2  เคร่ือง งบประมาณ  12,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

6. จัดซื อเล่ือยโซ่ยนต์ งบประมาณ  10,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

7. จัดซื อกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั ง งบประมาณ  98,500  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

8. จัดซื อคอมพิวเตอร์แบบตั งโต๊ะ งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

1.  เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองของท้องถิน่

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



30

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 แนวทำงที ่ 1

7.1  พัฒฯภำยใต้ส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยได้

แก่ประชำชน

เทศบาลต้าบลน ้าสวย ทุกกอง

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก เทศบาลต้าบลน ้าสวย ทุกกอง

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ  อำชีพและรำยได้
7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพและรำยได้
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1. เพือ่เพิม่รายได้ให้กับชุมชน

2. เพือ่เป็นการพัฒนาให้กับชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม พ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 แนวทำงที ่ 7

3.7  ส่งเสริมให้ควำมรูใ้นสิทธิหน้ำทีแ่ก่ประชำชนใน

ระบอบประชำธิปไตย

1. โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและปกป้องสถาบัน งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาลต้าบลน ้าสวย ส้านักปลัด

ส้าคัญของชาติ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  
ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  และกำรกีฬำ

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว  และกำรกีฬำ
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1
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แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
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ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรมรำยละเอียดของกิจกรรมพ้ืนที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 แนวทำงที ่ 3

2.3  ป้องกันรักษำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ

ประชำชน

6. โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี  2555งบประมาณ  20,000  บาทเทศบาลต้าบลน ้าสวยกองสาธารณสุข

7. อุดหนุนชมรม อสม.ในการด้าเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณ  40,000  บาทเทศบาลต้าบลน ้าสวยกองสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขมูลฐาน

2. เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์แข็งแรง

พ.ศ.2554 พ.ศ. 2555

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555
    เทศบำลต ำบลน้ ำสวย  

ตอบสนองต่อยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน  สังคม  คุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
  - วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์

1. เพือ่ส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่
































































