รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2559 - 2561
เทศบาลตาบลต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการ

วัตถุประสงค์

ประเภทกิจกรรม

จาก
แผน
ชุมชน
หมู่ที่

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วดั

ผลผลิต

หน่วย
2559 2560 2561 วัด

งบประมาณ
ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

2559

2560

2561

20,000.00 จะเห็น
ส่วนการศึกษา, กอง
ความสาคัญ การศึกษา, กองส่งเสริม
ของธรรมชาติ การศึกษาและ
และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม, กอง
มากขึ้น
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
40,000.00 เกิดการขับ
ส่วนสาธารณสุขและ
เคลื่อนการ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
พัฒนาเมือง สาธารณสุข, กอง
ตาม
สาธารณสุข, กอง
กระบวนการ ? ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
เทศบาลเมือง กองการแพทย์ , สานัก
น่าอยู่ด้าน
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ?

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจติ สานึกในการร่วมกันอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ทาโครงการ
ต้นไม้พูดได้
โครงการแยก
ขยะลดภาวะ
โลกร้อน

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

2. โครงการ
ส่งเสริมหรือ
อนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาเมืองน่าอยู่

เพื่อดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และเทศบาล
เมืองน่าอยู่

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
เครือข่าย

สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

แนวทาง : ปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชนและเมือง
3. โครงการ
ประกวด
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน

เพื่อให้ประชาชน 2. บริการชุมชนและ
ร่วมกันพัฒนา สังคม-สาธารณสุข-งาน
สภาพแวดล้อม บริการสาธารณสุขและ
ในชุมชน
งานสาธารณสุขอื่นๆ-งาน
สาธารณสุขอื่นๆ

จานวนชุมชน จัดประกวด
ที่เข้าร่วม
ชุมชนทั้ง 8
ประกวด
ชุมชน

200,000.00 ชุมชนในเขต สานักปลัด อบจ., สานัก
เทศบาลมีความ ปลัดเทศบาล,
กระตือรือร้นใน สานักงานปลัด อบต.
การปรับปรุง
ชุมชนของ
ตนเองมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ
แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและยั่งยืนให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น
4. โครงการ
เพื่อสร้างอาชีพ
เยาวชนรักบ้านเกิด ให้แก่เยาวชนที่
ประจาปี 2559 ว่างงาน

5. โครงการ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีการ
รวมกลุ่มกันในการ
เสริมรายได้

6. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ
ใหม่ๆเพื่อเสริม
รายได้

7. โครงการจัดส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านและ ของกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนของเทศบาล เขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
อาเภอ

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น

ปริมาณงาน

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น

จัดจ้าง
100.00 0.00 0.00 1
นักเรียนช่วง
ปิดภาคเรียน

ร้อยละ 80 1 กิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ
ได้รับการ
สนับสนุน

0.00 0.00 1

ร้อยละ 30 1 โครงการ
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม
อาชีพ

0.00 0.00 0.00 1

ร้อยละ 50
ของกลุ่ม
แม่บ้านเข้า
ร่วม

0.00 0.00 0.00 1

1 โครงการ

30,000.00

30,000.00

30,000.00 กลุ่มเยาวชนมี สานักปลัด อบจ., สานัก
อาชีพและเพิ่ม ปลัดเทศบาล, สานักงาน
รายได้ให้แก่ ปลัด อบต.
ครอบครัว

100,000.00

100,000.00 ประชาชนมี ส่วนสวัสดิการสังคม,
รายได้จากการ กองสวัสดิการสังคม,
ประกอบอาชีพ สานักสวัสดิการสังคม

100,000.00

50,000.00

50,000.00 ประชาชนมี ส่วนสวัสดิการสังคม,
รายได้เสริม กองสวัสดิการสังคม,
จากการ
สานักสวัสดิการสังคม
ประกอบอาชีพ

10,000.00

10,000.00

10,000.00 กลุ่มแม่บ้าน ส่วนสวัสดิการสังคม,
และชุมชนเข้า กองสวัสดิการสังคม,
ร่วมโครงการ สานักสวัสดิการสังคม
วัฒนธรรม

8. โครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ฝึกอบรมพัฒนา ของกลุ่มอาชีพใน
ศักยภาพกลุ่มสตรี เขตเทศบาล
สถาบันครอบครัว
และทัศนศึกษาดู
งาน

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
9. โครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ 2. บริการชุมชนและ ประกวดสถาบัน ของสถาบัน
สังคม-สร้างความ
ครอบครัวดีเด่น ครอบครัวให้ดีขึ้น เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
10. โครงการ
เพื่อให้เป็นการ
2. บริการชุมชนและ ส่งเสริมความรู้
พัฒนาความรู้
สังคม-สร้างความ
ความเชี่ยวชาญใน ทักษะในการ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุน
กับกลุ่มอาชีพที่มี
ความเข้มแข็งชุมชนอยู่ เช่น กลุ่มปัก
สร้างเครือข่ายศูนย์การ
จักร กลุ่มทาขนม
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
11. สนับสนุน
เพื่อเรียนรู้
2. บริการชุมชนและ โครงการศึกษาดู วัฒนธรรม และ สังคม-สร้างความ
งานกลุ่มสตรีให้แก่ ความเป็นอยู่ของ เข้มแข็งของชุมชน-งาน
สานักงานพัฒนา ท้องถิ่นอื่นๆ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนอาเภอบา
ความเข้มแข็งชุมชนเจาะ
สร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น

ร้อยละ 60 1 โครงการ
กลุ่มสตรีเข้า
ร่วม

100.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

200,000.00 กลุ่มสตรี
ส่วนสวัสดิการสังคม,
ความรู้
กองสวัสดิการสังคม,
ความสามารถ สานักสวัสดิการสังคม
ในการจัดการ
ได้ดี

ร้อยละ 50 1 โครงการ
สถาบัน
ครอบครัวมี
สถานภาพที่ดี

0.00 0.00 0.00 1

10,000.00

10,000.00

10,000.00 สถาบัน
ส่วนสวัสดิการสังคม,
ครอบครัวมี กองสวัสดิการสังคม,
สถานภาพที่ดี สานักสวัสดิการสังคม

ร้อยละของ 1 โครงการ
80 ของกลุ่ม
อาชีพได้รับ
การพัฒนา

100.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 เพื่อเพิ่มพูน ส่วนสวัสดิการสังคม,
ทักษะให้กับ กองสวัสดิการสังคม,
กลุ่มอาชีพ สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

20,000.00 สตรีได้มี
ส่วนสวัสดิการสังคม,
ความรู้ เพื่อ กองสวัสดิการสังคม,
นามาปรับใช้ สานักสวัสดิการสังคม
ใน
ชีวิตประจาวัน

สตรีเข้า
ร่วมงาน
วัฒนธรรม

1 โครงการ

0.00 0.00 1

12. โครงการ
พัฒนาภูมิปัญญา
และ นวัตกรรม
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของผู้นา
ชุมชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีและกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น
13. โครงการ
เพื่อสร้างให้ชุมชนมี 2. บริการชุมชนและ ประกวดชุมชนน่า ความเข้มแข็ง
สังคม-สร้างความ
อยู่อย่างยั่งยืนและ จัดระบบความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ครอบครัวต้นแบบ เป็นอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนสร้างเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้สายอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น

มีสถาบันภูมิ 1 โครงการ
ปัญญาและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น 1
แห่ง

0.00

1

60,000.00

มีชุมชน
1 โครงการ
ต้นแบบในการ
พัฒนาของ
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

ประชาชนมี ส่วนสวัสดิการสังคม,
สถาบันการ กองสวัสดิการสังคม,
เรียนรู้ที่
สานักสวัสดิการสังคม
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น

50,000.00

100,000.00 ชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

แนวทาง : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผดู้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
14. โครงการอุดหนุน เพื่อเป็นการ
กองทุนฌาปนกิจ
อุดหนุนกองทุน
สงเคราะห์ ชมรม
ฌาปนกิจศพ
ผู้สูงอายุ เทศบาล
ตาบลต้นไทร

15. โครงการจัดสรร เพื่อช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพให้แก่
จัดสรรเบี้ยยัง
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม
16. โครงการจัดสรร เพื่อช่วยเหลือ 2. บริการชุมชนและ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จัดสรรเบี้ยยัง สังคม-สังคม
ในเขตเทศบาล
ชีพให้แก่ผู้
สงเคราะห์-งาน
พิการ
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

กองทุนได้รับ 1 โครงการ
การอุดหนุน 1
กองทุน

0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00 กองทุนได้รับ ส่วนสวัสดิการสังคม,
การอุดหนุน กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

ผู้สุงอายุทุกคน จัดสรรเบี้ยยัง
ได้รับเบี้ยยัง ชีพ
ชีพ

0.00 0.00 0.00 1

3,000,000.00 3,200,000.00 3,400,000.00 ผู้สูงอายุมี
ส่วนสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการสังคม,
ดีขึ้น
สานักสวัสดิการสังคม

ผู้พิการได้รับ จัดสรรเบี้ยยัง
เบี้ยยังชีพทุก ชีพ
คน

0.00 0.00 0.00 1

1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 ผู้พิการมี
ส่วนสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการสังคม,
ดี
สานักสวัสดิการสังคม

17. โครงการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมภายในเขต
เทศบาล

เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม
18. โครงการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรม 2. บริการชุมชนและ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ต่างให้กับ
สังคม-สังคม
ผู้สูงอายุ
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม
19. โครงการจัด
เพื่อพัฒนา
2. บริการชุมชนและ กิจกรรมและสร้าง
ศักยภาพของ สังคม-สังคม
ความเข้มแข็งให้กับ ผู้สูงอายุ
สงเคราะห์-งาน
ชมรมผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

ผู้ด้อยโอกาส จัดสรรเงิน
ได้รับการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ผู้ด้อยโอกาสมี ส่วนสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการสังคม,
ดีขึ้น
สานักสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุทุกคน 1 กิจกรรม
เข้าร่วม
โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ผู้สูงอายุมี
ส่วนสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการสังคม,
ดี
สานักสวัสดิการสังคม

ชมรม 1 แห่ง 1 โครงการ
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ

0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00 ชมรมผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม,
มีคุณภาพ
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

20. โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาด้าน
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ ความรู้ความ
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้าใจแก่
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และ
ผู้สูงอายุ
21. โครงการมอบเบี้ย เพื่อช่วยเหลือ
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
จัดสรรเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผปู้ ุวย
เอดส์

ร้อยละ 20 1 โครงการ
ของผู้สูงอายุ ผู้
พิการและเด็ก
ด้อยโอกาสเข้า
ร่วม

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม
2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

ผู้ปุวยเอดส์ทุก จัดสรรเบี้ยยัง
คนได้รับเบี้ย ชีพ
ยังชีพ

100.00

1

50,000.00

0.00 0.00 0.00 1

36,000.00

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ส่วนสวัสดิการสังคม,
พิการและ กองสวัสดิการสังคม,
ผู้ด้อยโอกาส สานักสวัสดิการสังคม
ได้รับการ
พัฒนา
36,000.00

42,000.00 ผู้ปุวยเอดส์มี ส่วนสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตที่ กองสวัสดิการสังคม,
ดี
สานักสวัสดิการสังคม

22. โครงการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
23. สนับสนุน
งบประมาณให้จังหวัด
ในวันพิการแห่งชาติ

เพื่อสงเคราะห์
อาชีพ และ
ชดเชย
ช่วยเหลือ
รายได้จากการ
สูญเสีย

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

ผู้ได้รับ
1 โครงการ
ผลกระทบทุก
คนได้รับการ
ช่วยเหลือ

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้
พิการตาม
หนังสือสั่งการ
จังหวัด
นราธิวาส
24. โครงการ
เพื่อช่วยเหลือ
ช่วยเหลือคนไข้ในพระ คนไข้ในพระ
บรมวงศานุวงศ์และ บรมวงศานุวงศ์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม
2. บริการชุมชนและ สังคม-สังคม
สงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์-การ
สวัสดิการสังคม

ผู้พิการได้เข้า สนับสนุน
ร่วมกิจกรรม งบประมาณ

0.00 0.00 0.00 1

5,00 .00

5,000.00

5,000.00 ผู้พิการได้เข้า ส่วนสวัสดิการสังคม,
ร่วมกิจกรรม กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

คนไข้ในพระ 1 โครงการ
บรมวงศานุ
วงศ์และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทุกคนได้รับ
การช่วยเหลือ

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 คนไข้ในพระ ส่วนสวัสดิการสังคม,
บรมวงศานุ กองสวัสดิการสังคม,
วงศ์ได้รับการ สานักสวัสดิการสังคม
ช่วยเหลือ

แนวทาง : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
25. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล

เพื่อให้โรงเรียน
ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนใน
การจัดซื้อ
อาหารกลางวัน
แก่นักเรียน
26. อุดหนุนตาม
เพือ่ ให้ศูนย์ฯ มี
โครงการอาหาร
ประสิทธิภาพ
กลางวันแก่ศูนย์
ในการบริหาร
การศึกษาอิสลาม
จัดการเรียน
ประจามัสยิดอัตตัรบี การสอน
ยะห์ ชุมชนเฉลิม

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. มี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน
ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาล

อุดหนุน
งบประมาณ

0.00 0.00 0.00 1

100.00 0.00 0.00 1

3,100,000.00 3,10 ,000.00 3,100,000.00 เพื่อการพัฒนา ส่วนการศึกษา, กอง
ศักยภาพของ การศึกษา, กองส่งเสริม
เด็ก - เยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
30,000.00

30,000.00

30,000.00 เพื่อเพิม่
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

27. อุดหนุนตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิดบูรฮานุด
ดีน ชุมชนบาตู
28. อุดหนุนตาม
โครงการอาหาร
กลางวันแก่ศูนย์
การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิดดารุลอา
มาน ชุมชนบอเวาะลือ
เมาะ

เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการเรียน
การสอน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการเรียน
การสอน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

29. อุดหนุนตาม
เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
โครงการอาหาร
ประสิทธิภาพ
กลางวันแก่ศูนย์
ในการบริหาร
การศึกษาอิสลาม
จัดการเรียน
ประจามัสยิดซีรอ
การสอน
ตุลญันนะห์ชุมชนกอ
ตอ
30. อุดหนุนตาม
เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
โครงการอาหาร
ประสิทธิภาพ
กลางวันแก่ศูนย์
ในการบริหาร
การศึกษาอิสลาม
จัดการเรียน
ประจามัสยิดดารุลอา การสอน
มาน ชุมชนบือแนปีแย
31. อุดหนุนตาม
เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
โครงการอาหาร
ประสิทธิภาพ
กลางวันแก่ศูนย์
ในการบริหาร
การศึกษาอิสลาม
จัดการเรียน
ประจามัสยิดญันนาตุล การสอน
ฟิรเดาซ ชุมชนลุโบะกา
หยี

อุดหนุน
งบประมาณ

100.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

อุดหนุน
งบประมาณ

100.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 อุดหนุน
ของนักเรียน งบประมาณ
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน

100.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน
ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน

อุดหนุน
งบประมาณ

100.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

อุดหนุน
งบประมาณ

100.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน
ร้อยละ 90
ของนักเรียน
ตาดีกามี
อาหาร
กลางวันให้
รับประทาน

30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ส่วนการศึกษา, กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา, กองส่งเสริม
การดาเนินงาน การศึกษาและวัฒนธรรม
ของตาดีกา , กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

32. โครงการฝึกอบรม
และการจัดการเรียน
การสอนอัล-กุรอาน (กี
รออาตี)

เพื่อฝึกอบรม
และให้ความรู้
หลักการอ่าน
คัมภีร์อัลกุ
รอานแก่เด็ก
และเยาวชนใน
พื้นที่

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

33. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนอัล-กุรอาน (กี
รออาตี)และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อฝึกอบรม
และให้ความรู้
หลักการอ่าน
คัมภีร์อัลกุ
รอาน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

34. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
การศึกษาดูงานครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลต้นไทร

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ต้นไทร

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

35. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

36. โครงการสมองดี เพื่อส่งเสริม
เริ่มต้นที่โภชนาการ พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายและ
สติปัญญาแก่
นักเรียน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลมี
โอกาส
ฝึกอบรมการ
เรียน การ
สอนกีรออาตี
ร้อยละ 100
ของครูผู้สอนกี
รออาตีได้
พัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียน
การสอน
ร้อยละ 100
ของครูผู้ดูแล
เด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพใน
การจัดการ
สอน
ร้อยละ 90
ของผู้เรียน
ศพด.ต้นไทรมี
คุณธรรม
จริยธรรม

จานวน 1
โครงการ

100.00 0.00 0.00 1

800,000.00

800,000.00

800,000.00 เด็ก และ
เยาวชนใน
พื้นที่สามารถ
อ่านอัลกุรอาน
ได้ถูกต้อง

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จานวน 1
โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

200,000.00 ครูผู้สอนและ
บุคลากรมี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จานวน 1
โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ครูผู้สอนเกิด
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

กิจกรรมด้าน 100.00 0.00 0.00 1
การถ่ายโอน

10,000.00

10,000.00

ร้อยละ 90
ของผู้เรียน
และผู้ปกครอง
ศพด.ต้นไทรมี
ความรู้ด้าน
โภชนาการ

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง
สมบูรณ์ และ
อารมณ์ดี

10,000.00

10,000.00

0.00 0.00 0.00 1

10,000.00 ผู้เรียนมี
ส่วนการศึกษา, กอง
คุณลักษณะ การศึกษา, กองส่งเสริม
อันพึงประสงค์ การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
10,000.00 เด็กมีสุขภาพ ส่วนการศึกษา, กอง
แข็งแรง
การศึกษา, กองส่งเสริม
สมบูรณ์ และ การศึกษาและวัฒนธรรม
อารมณ์ดี
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

37. โครงการจัด
กิจกรรมกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลต้นไทร

เพื่อสร้างความ
รัก สามัคคีแก่
นักเรียน
ผู้ปกครองและ
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

38. โครงการสายใยรัก เพื่อให้เกิด
แห่งครอบครัว
ความรักความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

39. โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลต้น
ไทร

เพื่อให้นักเรียน
มีโอกาส ได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ได้รับ
ประสบการณ์
จริง

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

40. โครงการสาน
สัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ต้นไทร

เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดี
ระหว่างครู
ผู้ปกครอง
นักเรียน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 จัดกิจกรรม
0.00 0.00
ของผู้เรียน กีฬาสีศูนย์
ศพด. ต้นไทร พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ร่วม
กิจกรรมกีฬาสี
เพื่อเชื่อม
ความ สัมพันธ์
อันดีกับครูและ
ผู้ปกครอง
ร้อยละ 90 จานวน 1
0.00 0.00
ของผู้เรียน โครงการ
ศพด. ต้นไทร
ได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความ
รัก ความ
ผูกพันภายใน
ครอบครัว
ร้อยละ 90 นักเรียนศูนย์ 100.00 0.00
ของผู้เรียน พัฒนาเด็กเล็ก
ศพด. ต้นไทร เทศบาลตาบล
ได้ศึกษาแหล่ง ต้นไทร
เรียนรู้นอก
สถานที่ เพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
ที่ทันสมัย
ร้อยละ 90 ผู้ปกครองมี 100.00 0.00
ของผู้เรียน ครู เจตคติที่ดี ต่อ
และผูป้ กครอง ครู ผู้บริหาร
ศพด.ต้นไทรได้ ศูนย์พัฒนา
ร่วมกิจกรรม เด็กเล็ก
เพื่อสาน
เทศบาลตาบล
สัมพันธ์ที่ดีต่อ ต้นไทร
กัน

0.00 1

55,000.00

55,000.00

55,000.00 นักเรียนเกิด ส่วนการศึกษา, กอง
ความรักความ การศึกษา, กองส่งเสริม
สามัคคี
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

0.00 1

20,000 00

20,000.00

20,000.00 นักเรียนได้รับ
ความรักความ
อบอุ่นจาก
ครอบครัว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

0.00 1

65,000.00

65,000.00

65,000.00 นักเรียนได้
เรียนรู้และ
ได้รับ
ประสบการณ์
จริง

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

0.00 1

70,000.00

70,000.00

70,000.00 ครูรู้สภาพ
ปัญหาและภูมิ
หลังของ
นักเรียน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

41. โครงการจัดงาน
วันสาคัญต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลต้นไทร

เพื่อจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ
ให้กับเด็กใน
เขตเทศบาล

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อปรับปรุง
และซ่อมแซม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ชารุด
เสียหายให้อยู่
ในสภาพใช้การ
ได้
43. โครงการจัด
เพื่อเชิดชู คนดี
กิจกรรมเชิดชู คนดี คน คนเก่ง ของ
เก่งของศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลต้น เล็กเทศบาล
ไทร
ตาบล ต้นไทร

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

42. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลต้นไทร

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

44. โครงการอาหาร เพื่อให้นักเรียน 2. บริการชุมชนและ กลางวันศูนย์พัฒนา ได้รบั ประทาน สังคม-การศึกษา-งาน
เด็กเล็ก
อาหารกลางวัน ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

45. โครงการอาหาร
เสริมนมสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลต้นไทร และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 จานวน 1
ของผู้เรียน ครู โครงการ
และผู้ปกครอง
ศพด.ต้นไทรได้
ร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมวัน
สาคัญ
ร้อยละ 100 จานวน 1
ของ ศพด. ต้น โครงการ
ไทร มีอาคาร
เรียนและ
สภาพแวดล้อม
ที่สวยงามและ
น่าเรียน

100.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 สามารถ
รองรับ
กิจกรรมวัน
สาคัญ

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 ศูนย์พัฒนา ส่วนการศึกษา, กอง
เด็กเล็ก
การศึกษา, กองส่งเสริม
เทศบาลตาบล การศึกษาและวัฒนธรรม
ต้นไทรมี
, กองการศึกษาศาสนา
อาคารเรียนที่ และวัฒนธรรม, สานัก
ดีและ สวยงาม การศึกษา

ร้อยละ 90 จานวน 1
0.00 0.00 0.00 1
ของผู้เรียน โครงการ
ศพด.ต้นไทร
ได้ร่วม
กิจกรรมที่มี
ความ
หลากหลาย
ร้อยละ 100 อาหาร
100.00 0.00 0.00 1
ของผู้เรียน กลางวัน
ศพด.ต้นไทร มี สาหรับ
อาหาร
นักเรียนทุกชั้น
กลางวันให้ ปี
รับประทาน
ร้อยละ 100 อาหารเสริม 100.00 0.00 0.00 1
ของผู้เรียน (นม) สาหรับ
โรงเรียนใน นักเรียน ศพด.
สังกัด สพฐ. ต้นไทร และ
และ ศพด.ต้น โรงเรียนสังกัด
ไทรได้
สพฐ. ในเขต
รับประทาน เทศบาล
อาหารเสริม
(นม)

30,000.00

30,000.00

30,000.00 มีการจัด
กิจกรรมที่
หลากหลาย

1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 นักเรียนได้รับ ส่วนการศึกษา, กอง
อาหารเสริม การศึกษา, กองส่งเสริม
(นม)อย่าง
การศึกษาและวัฒนธรรม
ทั่วถึง
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

46. โครงการอนามัย เพื่อตรวจ
2. บริการชุมชนและ โรงเรียน
สุขภาพของเด็ก สังคม-การศึกษา-งาน
อนุบาล 3 ขวบ ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 ตรวจสุขภาพ
ของผู้เรียน อนามัยของ
ศพด.ต้นไทร มี นักเรียน ศูนย์
สุขภาพ
พัฒนาเด็กเล็ก
อนามัยที่ดีขึ้น

0.00 0.00 0.00 1

5,000.00

5,000.00

47. โครงการคุณธรรม เพื่อจัดกิจกรรม
นาใจ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมแก่
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ต้นไทร
48. โครงการออม
เพื่อให้นักเรียน
ทรัพย์นักเรียน
รู้จักการออม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 จัดกิจกรรม
ของผู้เรียน ปลูกฝัง
ศพด.ต้นไทร มี คุณธรรม
คุณธรรมและ จริยธรรมแก่
จริยธรรมที่ดี นักเรียน

0.00 0.00 0.00 1

5,000.00

,000.00

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 นักเรียนฝึก
ของผู้เรียน การประหยัด
ศพด.ต้นไทร มี อดออม
นิสัยรักการ
ประหยัด

0.00 0.00 0.00 1

1,000.00

1,000.00

150,000.00

50,000.00

49. โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาล

เพื่อจัดการ
2. บริการชุมชนและ เรียนการสอน สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับปฐมวัย ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

50. โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม-จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลต้นไทร

เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ให้มีคุณภาพ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90
ของเด็ก
เยาวชนในเขต
เทศบาลมี
โรงเรียน
อนุบาลเป็น
สถานศึกษา
เรียนรู้
ร้อยละ 90
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การดารงชีวิต
มากขึ้น

จานวน 1
แห่ง

0.00 1

จานวน 1
โครงการ

100.00 0.00 0.00 1

5,000.00 นักเรียนมี
ส่วนการศึกษา, กอง
สุขภาพ
การศึกษา, กองส่งเสริม
อนามัยดีขึ้น การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
5,000.00 เด็กมีคุณธรรม ส่วนการศึกษา, กอง
จริยธรรมมาก การศึกษา, กองส่งเสริม
ขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1,000.00 นักเรียนมีนิสัย ส่วนการศึกษา, กอง
ประหยัด อด การศึกษา, กองส่งเสริม
ออม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
1,500,000.00 มีโรงเรียน
ส่วนการศึกษา, กอง
อนุบาลใน การศึกษา, กองส่งเสริม
สังกัดเทศบาล การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

150,000.00 เยาวชนมี
คุณภาพ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

51. โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษช่วงปิด
ภาคเรียนแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบล ต้นไทร

เพื่อจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา
ช่วงปิดภาค
เรียนให้กับเด็ก
เยาวชนใน
ท้องถิ่น

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

52. โครงการพัฒนา
ห้องสมุด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ต้นไทร

เพื่อส่งเสริมการ 2. บริการชุมชนและ อ่านและ
สังคม-การศึกษา-งาน
พัฒนาการ
ศึกษาไม่กาหนดระดับสาหรับเด็กเล็ก การศึกษานอกโรงเรียน

53. โครงการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ต้นไทร
54. โครงการส่งเสริม
การใช้ห้องสมุดสู่
อาเซียน

เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ในห้องสมุด

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ในห้องสมุด

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม่กาหนดระดับการศึกษานอกโรงเรียน

ร้อยละ 90 จานวน 1
100.00 0.00 0.00 1
ของเด็กและ โครงการ
เยาวชนในเขต
เทศบาลมี
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่
อาเซียน
ร้อยละ 100 ครูและ
0.00
1
ของเด็กเล็ก มี นักเรียน ศูนย์
ห้องสมุดเป็น พัฒนาเด็กเล็ก
แหล่งเรียนรู้ เทศบาลตาบล
ร้อยละ 100 ต้นไทร
ของเด็กเล็ก มี
ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 90 ครูและ
0.00
1
ของเด็กเล็กมี นักเรียน ศูนย์
ห้องสมุดที่มี พัฒนาเด็กเล็ก
สภาพแวดล้อม เทศบาลตาบล
ที่ดีเป็นแหล่ง ต้นไทร
เรียนรู้
ร้อยละ 90 ครูและ
0.00
1
ของเด็กเล็ก เก นักเรียน ศูนย์
เกิดความสนใจ พัฒนาเด็กเล็ก
และมีนิสัยรัก เทศบาลตาบล
การอ่านสู่
ต้นไทร
อาเซียน

300,000.00

300,000.00 300,00 .00 เด็กและ
ส่วนการศึกษา, กอง
เยาวชนได้ใช้ การศึกษา, กองส่งเสริม
เวลาว่างให้เกิด การศึกษาและวัฒนธรรม
ประโยชน์
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

100,000.00

มีห้องสมุดเป็น ส่วนการศึกษา, กอง
แหล่งเรียนรู้ การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

มีห้องสมุดที่มี ส่วนการศึกษา, กอง
สภาพแวดล้อม การศึกษา, กองส่งเสริม
ที่ดีเป็นแหล่ง การศึกษาและวัฒนธรรม
เรียนรู้
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
มีแหล่งค้นคว้า ส่วนการศึกษา, กอง
เกี่ยวกับ
การศึกษา, กองส่งเสริม
อาเซียน
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

50,000.00

แนวทาง : ส่งเสริมด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
55. โครงการอุดหนุน
กิจกรรมด้านกีฬาแก่
องค์กรและชมรมกีฬา
ต่างๆ

เพื่อให้องค์กร
และชมรมกีฬา
มีการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

งบประมาณที่ อุดหนุน
อุดหนุน
งบประมาณ

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ชมรมและ ส่วนการศึกษา, กอง
องค์กรเกิด การศึกษา, กองส่งเสริม
ความเข้มแข็ง การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

56. โครงการสนับสนุน เพื่อให้เยาวชน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
และประชาชน
เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาและ
ในชุมชน
ออกกาลังกาย
อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
57. โครงการจัดส่ง เพื่อจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ นักกีฬาของ
แข่งขันในระดับต่างๆ เทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
ต่างๆ
58. อุดหนุนการ
เพื่อส่งเสริม
แข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนา กีฬาให้กับเด็ก
เด็กและเยาวชนในเขต และเยาวชน
เทศบาล

59. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้พื้นที่ใน
ที่ดินเพื่อก่อสร้างสนาม เขตเทศบาลน่า
กีฬา
อยูอ่ าศัยมาก
ขึ้น

60. โครงการซื้อที่ดิน เพื่อให้มีลาน
เพื่อสร้างลานกีฬา
กีฬาในเขต
เทศบาล

61. โครงการถมดิน เพื่อลดปัญหา
ที่ดินเพื่อสร้างลานกีฬา การกัดเซาะ
ของน้า

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

-

80% เยาวชน
และประชาชน
มีความสนใจ
ในการเล่น
กีฬา

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาแก่
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความสนใจใน
การเล่นกีฬา

-

เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน
ได้พัฒนา
ทักษะการเล่น
กีฬา

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันใน
ระดับต่างๆ

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 100%
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันใน
ระดับต่างๆ

-

งบประมาณ จานวน 1
อุดหนุน
โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

-

จานวนที่จัดหา 1 แปลง

0.00

-

จานวนที่จัดหา จานวน 4 ไร่

0.00

1

1,200,000.00

-

ผลผลิตของ
โครงการ

0.00

1

2,000,000.00

จานวน 4 ไร่
หนาเฉลี่ย
2.00 ม.

1

2,500,000.00

30,000.00 เยาวชนมี
ความสนใจใน
การเล่นกีฬา

มีสนามกีฬาใน
เขตเทศบาล

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

มีลานกีฬาใน ส่วนการศึกษา, กอง
เขตเทศบาล การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ประชาชน ส่วนโยธา, กองโยธา,
ได้รับความ กองช่าง, กองช่าง
สะดวก
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

แนวทาง : ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
62. สนับสนุนสมทบ เพื่อสมทบเข้า
กองทุนลักประกัน
กองทุน
สุขภาพเทศบาลตาบล (สป.สช.)
ต้นไทร

63. โครงการหรือ
กิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลใน
การดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เชิง
รุก
64. โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการร้าน
จาหน่ายอาหาร
(ร้านอาหารและแผง
ลอย)

2. บริการชุมชนและ สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆการบริการสาธารณสุข

เพื่อสร้างและ 2. บริการชุมชนและ พัฒนาศักยภาพ สังคม-สาธารณสุข-งาน
อสม.ให้เข้มแข็ง บริการสาธารณสุขและ
ในการ
งานสาธารณสุขอื่นๆปฏิบัติงานด้าน การบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข
เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อให้
2. บริการชุมชนและ ผู้ประกอบการ สังคม-สาธารณสุข-งาน
มีความรู้ด้าน บริการสาธารณสุขและ
การประกอบ งานสาธารณสุขอื่นๆอาหารให้ถูก การบริการสาธารณสุข
สุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล
เพื่อสร้างและ 2. บริการชุมชนและ พัฒนางาน
สังคม-สาธารณสุข-งาน
สาธารณสุขให้ บริการสาธารณสุขและ
เกิดการ
งานสาธารณสุขอื่นๆขับเคลื่อนด้วย การบริการสาธารณสุข
ระบบเครือข่าย

65. โครงการดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
งานสาธารณสุขโดย
เครือข่าย อสม.
เครือข่ายผู้นานักเรียน
เช่นงานโรคติดต่อ งาน
คุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
66. โครงการให้บริการ เพื่อให้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนได้รับ
ประชาชนในชุมชนโดย การเข้าถึงซึ่ง
การดาเนินงานของ การส่งเสริม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพใน
ประจาชุมชน
เบื้องต้น

2. บริการชุมชนและ สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆการบริการสาธารณสุข

100% สมทบ จัดทาและ
เงิน
ดาเนิน
โครงการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน

0.00 0.00 0.00 1

180,000.00

180,000.00

100% อสม.
มีความ
เข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงาน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เทศบาลมีการ
ฝึกอบรมฟื้นฟู
ทัศนศึกษาดู
งาน

0.00 0.00 0.00 1

350,000.00

350,000.00

50%
การฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ ระกอบการ
เข้าร่วมอบรม ร้านจาหน่าย
อาหารอบรม
ให้ความรู้
พร้อมกิจกรรม

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

100%
โครงการ
ดาเนิน
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องใน
งาน
สาธารณสุข
100%
บริการสุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่
ประชาชน

1 โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

45,000.00

45,000.00

จัดบริการ
สุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่
ประชาชนใน
ครอบคลุมทุก
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 1

80,000.00

80,000.00

180,000.00 มีการพัฒนา
งานบริการ
สุขภาพ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
เพิ่มขึ้น
350,000.00 อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

40,000.00 ประชาชน
ได้รับการ
บริโภคอาหาร
ที่ถูกหลัก
สะอาด
ปลอดภัย

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
45,000.00 เกิดเครือข่าย ส่วนสาธารณสุขและ
ด้านสุขภาพใน สิ่งแวดล้อม, ส่วน
กลุ่มนักเรียน สาธารณสุข, กอง
เพื่อดาเนินงาน สาธารณสุข, กองส่งเสริม
สุขภาพใน คุณภาพชีวิต,กอง
โรงเรียนและ การแพทย์ , สานัก
ชุมชน
สาธารณสุข
80,000.00 ประชาชนมี ส่วนสาธารณสุขและ
สุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อม, ส่วน
จากการได้รับ สาธารณสุข, กอง
บริการสุขภาพ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

67. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
2. บริการชุมชนและ เวชภัณฑ์ยาและวัสดุ บริการด้านการ สังคม-สาธารณสุข-งาน
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รักษาพยาบาล บริการสาธารณสุขและ
แก่ประชาชน งานสาธารณสุขอื่นๆภายในเขต
การบริการสาธารณสุข
เทศบาลในกรณี
เจ็บปุวย

ปริมาณที่
จัดหา

จัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา
และวัสดุ
ทางการแพทย์
เพื่อบริการ
ประชาชนใน
การได้รับ
บริการด้าน
การ
รักษาพยาบาล
อสม. เข้าร่วม
กิจกรรม ใน
วัน อสม.
แห่งชาติ

0.00 0.00 0.00 1

70,000.00

80,000.00

80,000.00 ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านงาน
รักษาพยาบาล
อย่างทั่วถึง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

68. โครงการอุดหนุน
หรือสนับสนุนตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมตามโครงการหรือ
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ
ให้แก่หน่วยงาน
โรงพยาบาลหรือ
สาธารณสุขอาเภอหรือ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
69. โครงการอุดหนุน
หรือสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค
ตามโครงการที่
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
ขอรับงบการอุดหนุน
หรือสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ดาเนินการในพื้นที่
70. โครงการจ้างคน
จ้างงานเพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในเขต
เทศบาล

เพื่อให้ อสม. 2. บริการชุมชนและ เทศบาลได้เข้า สังคม-สาธารณสุข-งาน
ร่วมกิจกรรม บริการสาธารณสุขและ
ตามโครงการใน งานสาธารณสุขอื่นๆวันอาสาสมัคร การบริการสาธารณสุข
สาธารณสุข
แห่งชาติร่วมกับ
อสม.สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข

100% อสม.
เทศบาลได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ
ในวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
แห่งชาติ

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

60,0 0.00

60,000.00 อสม.เทศบาล
ได้รับการ
พัฒนาและ
เปิดโลกทัศน์
กว้างขึ้นในเชิง
บูรณาการ

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

เพื่อขยาย
เครือข่ายให้
ครอบคลุมงาน
ด้านส่งเสริม
สุขภาพภายใน
เขตพื้นที่

2. บริการชุมชนและ สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆการบริการสาธารณสุข

งบประมาณที่ สนับสนุน
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาพ

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 ประชาชนใน
เขตได้รับ
บริการและ
เข้าถึงงานด้าน
ส่งเสริม
สุขภาพ

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
พัฒนางาน
บริการด้านงาน
รักษาความ
สะอาดและ

2. บริการชุมชนและ สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆการบริการสาธารณสุข

ปริมาณที่ได้รับ จ้างคนงาน 100.00 0.00 0.00 1
เพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบ

1,600,000.00 1,600,000.00 1,600, 00.00 งานรักษา
ความสะอาดฯ
ได้รับการ
ดาเนินงานมี
คุณภาพและ
ปริมาณงาน

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยให้เกิด
ผลดีครอบคลุม
พื้นที่ด้านการ
ให้บริการงาน
รักษาความ
สะอาด
71. โครงการ
เพื่อปูองกันและ 2. บริการชุมชนและ ดาเนินการด้านส่งเสริม ลดอัตราการ สังคม-สาธารณสุข-งาน
ปูองกันโรคเอดส์
แพร่กระจาย บริการสาธารณสุขและ
ของโรคและ งานสาธารณสุขอื่นๆปัญหาจาก
การบริการสาธารณสุข
เอดส์
72. โครงการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น
โรคติดต่อที่มีน้าและ
อาหารเป็นสื่อ,
โรคติดต่อที่มียุงเป็น
พาหะนาโรค,โรคเรื้อน
และอื่นๆ ฯลฯ
73. โครงการอุดหนุน
หรือสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ด้าน
การปูองกันโรคติดต่อ

เพื่อส่งเสริม
ปูองกัน และลด
อัตราการเกิด
การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
ในพื้นที่

2. บริการชุมชนและ สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆการบริการสาธารณสุข

เพื่อให้
2. บริการชุมชนและ หน่วยงานต่างๆ สังคม-สาธารณสุข-งาน
ได้มีส่วนร่วมใน บริการสาธารณสุขและ
การช่วยปูองกัน งานสาธารณสุขอื่นๆโรคติดต่อ เช่น การบริการสาธารณสุข
โรคติดต่อใน
สัตว์เท้ากลีบ
,พิษสุนัขบ้า

เรียบร้อย
ภายในเขต
เทศบาล

เพิ่มขึ้น

80%
ประชาชน
ได้รับความรู้
และผู้ปุวย
เอดส์ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่

ประชาชน
ได้รับความรู้
และผู้ปุวย
เอดส์ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

50% ปูองกัน
และลดอัตรา
การเกิดการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
ในพื้นที่

ประชาชน
ได้รับความรู้
และลดความ
เสี่ยงต่อการ
เกิดโรค

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

งบประมาณที่ อุดหนุนหรือ
อุดหนุน
สนับสนุน
งบประมาณ

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 ประชาชนใน
เขตได้รับ
บริการและ
เข้าถึงงานด้าน
ส่งเสริม
สุขภาพ

สาธารณสุข

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
40,000.00 สามารถลด ส่วนสาธารณสุขและ
อัตราการเกิด สิ่งแวดล้อม, ส่วน
โรคให้อยู่ใน สาธารณสุข, กอง
เกณฑ์ที่
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
กาหนด
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
40,000.00 ลดอัตราการ ส่วนสาธารณสุขและ
เกิดโรคติดต่อ สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

74. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินด้วย
รถพยาบาล

เพื่อให้เกิดการ 2. บริการชุมชนและ พัฒนาปรับปรุง สังคม-สาธารณสุข-งาน
ยกระดับการ บริการสาธารณสุขและ
ให้บริการได้ งานสาธารณสุขอื่นๆมาตรฐานดีขึ้น การบริการสาธารณสุข
ทั้งด้านบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
และระบบ
อุปกรณ์ในการ
ใช้งานประจา
รถ

50% เกิดการ 1 โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
ยกระดับการ
ให้บริการได้
มาตรฐานดีขึ้น
ทั้งด้าน
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
และระบบ
อุปกรณ์ในการ
ใช้งานประจา
รถ

0.00 0.00 0.00 1

60,000.00

60,000.00

60,000.00 เกิดความ
พร้อมในการ
ให้บริการทาง
การแพทย์
ฉุกเฉินดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทาง : ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
75. การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมการ 2. บริการชุมชนและ ปกครองใน สังคม-สร้างความ
ระบอบ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ประชาธิปไตย ส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมการ ความเข้มแข็งชุมชนมีส่วนร่วมของ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ประชาชน
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน

จานวนผู้เข้า จัดอบรมให้กับ
รับการอบรม ประชาชนใน
เขตเทศบาล
จานวน 1 รุ่น
จานวน 50
คน

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

20,000.00 ประชาชน สานักปลัด อบจ., สานัก
ได้รับความรู้ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เกี่ยวกับ
ปลัด อบต.
ประชาธิปไตย
และให้ความ
สนใจในการใช้
สิทธิเลือกตั้ง

76. อบรมให้ความรู้
เรื่องเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540

เพื่อเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540

จานวนผู้เข้า จัดอบรมให้กับ
รับการอบรม บุคลากร
เทศบาล
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
จานวน 1 รุ่น
จานวน 50คน

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20, 00.00

20,000.00 บุคลากรได้รับ สานักปลัด อบจ., สานัก
ความรู้
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เกี่ยวกับพรบ. ปลัด อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน

77. โครงการอบรม เพื่อให้
2. บริการชุมชนและ สิทธิพลเมืองในระบอบ ประชาชนได้ สังคม-สร้างความ
ประชาธิปไตย
เข้าใจถึงสิทธิ เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ความเป็น
ส่งเสริมและสนับสนุน
พลเมืองระบอบ ความเข้มแข็งชุมชนประชาธิปไตย กิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน
78. โครงการสิทธิเด็ก ปกปูองสิทธิเด็ก 2. บริการชุมชนและ เยาวชนเพื่อการพัฒนา เยาวชนในเขต สังคม-สร้างความ
เทศบาล
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน
79. โครงการเวที
เพือ่ รับฟังความ 2. บริการชุมชนและ ประชาคมประจาปี คิดเห็นและ สังคม-สร้างความ
2559
ปัญหาของ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน

ร้อยละ 80 1 โครงการ
ของประชาชน
ที่เข้าร่วมมี
ความรู้สิทธิ
พลเมือง

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ประชาชนรู้ถึง ส่วนสวัสดิการสังคม,
สิทธิและ
กองสวัสดิการสังคม,
หน้าที่
สานักสวัสดิการสังคม

ร้อยละของ 1 โครงการ
เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

50,000.00

50,000.00 เด็ก เยาวชนรู้ ส่วนสวัสดิการสังคม,
ถึงสิทธิของ กองสวัสดิการสังคม,
ตนเอง
สานักสวัสดิการสังคม

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
ประชาคม

1 โครงการ

100.00 0.00 0.00 1

100 000.00

100,000.00

80. โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลต้น
ไทร

ร้อยละ 50
ของประชาชน
ที่มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
ต้นไทร

เพื่อเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
ต้นไทร

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน

0.00

1

400,000.00

100,000.00 แผนพัฒนา
สามปี

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

ประชาชนมา สานักปลัด อบจ., สานัก
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.

แนวทาง : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
81. โครงการฝึก
เพื่อให้ อปพร.
ทบทวนอาสาสมัคร ได้รับการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน เพิ่มพูนความรู้
(อปพร.)
และเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติ

82. โครงการติดตั้ง
กล้อง CCTV

เพื่อใช้ในการ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

83. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันสาธารณภัย
ให้กับประชาชน

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เพื่อบรรเทา
ทุกข์แก่
ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ใน
เบื้องต้น
เพื่อบรรเทา
และปูองกัน
ปัญหาความ
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน

84. โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ต่างๆ
85. โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต์
ปลอดภัย

1. บริหาร
ทั่วไป-งาน
รักษาความ
สงบ-งาน
ปูองกันภัย
ฝุายพล
เรือนและ
ระงับ
อัคคีภัยการปูองกัน
อัคคีภัย
1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย
1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย

จานวนผู้เข้า ฝึกทบทวน 100.00
รับการอบรม อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.)

0.00 1

100,000.00

1

100,000.00

100.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย
1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย

จานวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

จานวน
ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ใน
แต่ละครั้ง

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

จานวน อปพร. อบรมให้
ที่เข้าร่วม
ความรู้แก่
โครงการ
ประชาชน
เรื่องความ
ปลอดภัยทาง
ถนน

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

ผลผลิตของ
โครงการ

กล้อง CCTV

จานวนผู้เข้า ฝึกอบรมให้
รับการอบรม ความรู้แก่
ประชาชน
ประจาปี
อย่างน้อย 1
ครั้ง

0.0

100,000.00 อปพร.มี
สานักปลัด อบจ., สานัก
ความรู้
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ความสามารถ ปลัด อบต.
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

20,000.00 ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมาก
ขึ้น
200,000.00 ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.

20,000.00 ประชาชนมี สานักปลัด อบจ., สานัก
ความปลอดภัย ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ในชีวิตและ ปลัด อบต.
ทรัพย์สิน

แนวทาง : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
86. โครงการจัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลความจาเป็น
ข้อมูลสถิติของ
พื้นฐาน
ประชากรใน
เขตเทศบาล
เป็นปัจจุบัน
87. โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
แผนชุมชน
ทบทวนแผน
ชุมชน

1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย
2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน

เทศบาลมี
เพื่อจัดเก็บ 100.00 0.00 0.00 1
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถิติของ
ที่ถูกต้อง
ประชากรใน
เขตเทศบาล
เป็นปัจจุบัน
ทุกชุมชนมี 1 โครงการ
0.00 0.00 0.00 1
แผนชุมชน

40,000.00

40,000.00

4,000.00 มีข้อมูลเพื่อ ส่วนสวัสดิการสังคม,
พัฒนาคุณภาพ กองสวัสดิการสังคม,
ชีวิตของ
สานักสวัสดิการสังคม
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
20,000 00 มีแผนชุมชนที่ ส่วนสวัสดิการสังคม,
สอดคล้องกับ กองสวัสดิการสังคม,
แผนพัฒนา สานักสวัสดิการสังคม
ท้องถิ่น

20,000.00

20,000.00

0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

150,000.00 คณะกรรมการ ส่วนสวัสดิการสังคม,
ชุมชน ผู้นา กองสวัสดิการสังคม,
ชุมชนมีความรู้ สานักสวัสดิการสังคม
ความ สามารถ

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ตลาดสดและ ส่วนสาธารณสุขและ
ร้านอาหารได้ สิ่งแวดล้อม, ส่วน
มาตรฐานตาม สาธารณสุข, กอง
เกณฑ์ชี้วัดด้าน สาธารณสุข, กองส่งเสริม
สุขาภิบาล คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

แนวทาง : เสริมสร้างให้ผนู้ าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพือ่ เพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
88. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน
ผู้นาชุมชน และทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นา
ชุมชน ในการ
แก้ปัญหาความ
มั่นคง

1. บริหารทั่วไป-งาน รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย-การ
ปูองกันอัคคีภัย

ร้อยละ 80 1 โครงการ
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นา
ชุมชนมีความรู้
ความสามารถ

100.0

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทาง : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดนเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
89. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและร้าน
จาหน่ายอาหาร

เพื่อให้ตลาดสด
และร้านค้า
จาหน่ายอาหาร
ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล
อาหารและ
สิ่งแวดล้อม

3. การเศรษฐกิจ-การ พาณิชย์-งานตลาดสดงานจัดระเบียบตลาด
สด

จานวนตลาด
สดและร้านค้า
จาหน่าย
อาหารได้รับ
การพัฒนา
ปรับปรุง

ตลาดสดและ
ร้านอาหาร
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง
เป็นไปตาม
แนวทางที่
ถูกต้อง

90. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงร้านค้าชุมชน
บ้านบาตูและแผงลอย
ร้านค้าประกอบ
จาหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล

เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง
ลานร้านค้า
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องอีกทั้ง
รองรับพื้นที่ใน
การจาหน่าย
สินค้าให้เป็น
ระบบ
สอดคล้องตาม
เกณฑ์ชี้วัดด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร
91. โครงการพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ปรับปรุงและจัด
การค้าและการ
ระเบียบการจาหน่าย ลงทุนเป็นการ
สินค้าบนพื้นที่
กระตุ้น
สาธารณะในเขต
เศรษฐกิจ
เทศบาล

3. การเศรษฐกิจ-การ พาณิชย์-งานตลาดสดงานจัดระเบียบตลาด
สด

จานวนร้านค้า 1 โครงการ
ชุมชนบ้านบา
ตูและแผงลอย
ร้านค้า
ประกอบ
จาหน่าย
อาหารที่ได้รับ
การปรับปรุง

0.00 0.00 0.00 1

720,000.00

720,000.00

720,000.00 แผงลอย
ร้านค้า
ประกอบ
จาหน่าย
อาหารได้
ยกระดับความ
มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

3. การเศรษฐกิจ-การ พาณิชย์-งานตลาดสดงานจัดระเบียบตลาด
สด

พื้นที่
1 โครงการ
สาธารณะที่
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
จัดระเบียบ

0.00 0.00 0.00 1

15,0 0.00

15,000.00

15,000.00 ประชาชนมี
ทางเลือก
อุปโภคบริโภค
สินค้าและ
อาหารอีกทั้ง
เศรษฐกิจมี
แนวโน้มดีขึ้น

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

ร้อยละ 60 1 โครงการ
ของชุมชนเข็ม
แข็ง

0.00 0.00 0.00 1

80,000.00

80,000.00

80,000.00 ชุมชนมีความ ส่วนสวัสดิการสังคม,
เข้มแข็งและ กองสวัสดิการสังคม,
สามารถพึ่งพา สานักสวัสดิการสังคม
ตนเองได้

แนวทาง : ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
92. โครงการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนมี
ศักยภาพชุมชนให้
ความเข้มแข็ง
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

93. โครงการจัดซื้อ
จักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่ม
สตรีและ
โครงการใน
พระราชดาริ

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ร้อยละของ 1 โครงการ
สตรีที่เข้าร่วม
โครงการ

100.00

1

200,000.00

กลุ่มสตรีมี
อาชีพและมี
รายได้

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

94. จัดซื้อจักรพันริม เพื่อส่งเสริม 3. การเศรษฐกิจ-การ อุตสาหกรรม
อาชีพให้กลุ่ม พาณิชย์-งานตลาดสดสตรี
งานจัดระเบียบตลาด
สด

จานวน
ผู้ใช้งาน

จักรพันริม

100.00

คัน

30,000.00

กลุ่มสตรีมี
รายได้เสริม

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

แนวทาง : ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
95. โครงการส่งเสริม เพื่อให้ชุมชนมี
อาชีพตามหลักทฤษฎี ความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ร้อยละของ 1 โครงการ
ประชานที่
ประกอบอาชีพ
ตามหลัก
ทฤษฎีพอเพียง

100.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

0.00 0.00 0.00 1

20,000.00

20,000.00

100,000.00 ชุมชนมีความ ส่วนสวัสดิการสังคม,
เข้มแข็งและ กองสวัสดิการสังคม,
สามารถพึ่งพา สานักสวัสดิการสังคม
ตนเองได้

แนวทาง : ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
96. โครงการท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว และวัน
เทศบาล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวโดยการ
ปลูกต้นไม้
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
และร่วมถวาย
เป็นราช
สักการะใน
วโรกาสพระ
บรมสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
และเพื่อราลึก
ถึงการก่อตั้ง
เทศบาล

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และ
ทาความ
สะอาดอาคาร
สานักงาน

20,000.00 ประชาชน
ร่วมกันปลูก
ต้นไม้

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.

97. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ตามโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ให้เข้าใจ
เกษตรทฤษฎี
ใหม่

2. บริการชุมชนและ สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ร้อยละของ 1 โครงการ
ประชาชนที่
ประกอบอาชี
ทฤษฎีใหม่

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ผู้นาชุมชนได้ ส่วนสวัสดิการสังคม,
นาแนวทฤษฎี กองสวัสดิการสังคม,
ถ่ายทอดให้ สานักสวัสดิการสังคม
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
98. โครงการก่อสร้าง เพื่อความ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนก สะดวกในการ
รีต สายลูโบะกาหยี ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

99. โครงการก่อสร้าง เพื่อความ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนก สะดวกในการ
รีต สายบูเกะตาโมง ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

100. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายลู
โบะบูตา

เพื่อความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

101. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
สายลูโบะกาหยี-บูเกะ
ตาโมง

เพือ่ ความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 2,000
ม หนาเฉลี่ย
0.05 ม

0.00

1

4,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 1,300
ม หนาเฉลี่ย
0.05 ม

0.00

1

3,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 800 ม
หนาเฉลี่ย
0.05 ม

0.00

1

2,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 1,500
ม หนาเฉลี่ย
0.05 ม

0.00

1

4,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

102. โครงการ
เพื่อความ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ สะดวกในการ
ติก สายบาโงเจะลา ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

103. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
สายโคกแตยอ

เพื่อความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

104. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บอ
เวาะลือเมาะ-บาโงเจะ
ลา

เพื่อความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

105. โครงการ
เพื่อความ
ก่อสร้างถนน สายแบ สะดวกในการ
ฮะ-โต๊ะมูเด็ง
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

106. โครงการ
เพื่อความ
ก่อสร้างถนน คสล. สะดวกในการ
สายเปาะเตะ ?ตันหยง ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

107. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
สายหลังดับเพลิง

เพื่อความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 1,500
ม หนาเฉลี่ย
0.05 ม

0.00

1

4,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 1,200
ม หนาเฉลี่ย
0.15 ม

0.00

1

2,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 500 ม
หนาเฉลี่ย
0.15 ม

1,500,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม 100.00
ยาว 500 ม
หนาเฉลี่ย
0.15 ม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 500 ม
หนาเฉลี่ย
0.15 ม

1,400,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 800 ม
หนาเฉลี่ย
0.15 ม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.00 1

1

1,500,000.00

0.00 1

0.00

1

2,200,000.00

108. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.
สายกาปงบากา ? ท่า
นอก

เพื่อความ
สะดวกในการ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

109. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายกอตอ ? สะดวกในการ
บาตู
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

110. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายสุราบา สะดวกในการ
ยา ? มะยูนุ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

111. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายดุซงตือ สะดวกในการ
เงาะ
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

112. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายกา
สะดวกในการ
แลกือแย ? บาโงเจะลา ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

113. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายลูโบะกา สะดวกในการ
หยี-แบเย็ง
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 200 ม
หนาเฉลี่ย
0.15 ม

0.00

1

700,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 1,600
ม หนาเฉลี่ย
0.80 ม

0.00

1

1,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 800 ม
หนาเฉลี่ย
0.80 ม

0.00

1

800,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม 100.00
ยาว 1,000
ม หนาเฉลี่ย
0.80 ม

1

1,250,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 5.00 ม
ยาว 1,000
ม หนาเฉลี่ย
0.50 ม

1

1,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 1,000
ม หนาเฉลี่ย
0.50 ม

2,000,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.00

0.00 1

114. โครงการบุกเบิก เพื่อความ
ถนนลูกรัง สายลูโบะกา สะดวกในการ
หยี-บูเกะตาโมง
ส่งสินค้าเกษตร
และการสัญจร

115. โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้า
ร้านค้าชุมชน

เพื่อระบายน้า
และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

116. โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้า
สายบูเกะตาโมง-ลูโบะ
กาหยี

เพื่อระบายน้า
และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

117. โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้า
สายปะลุกาสาเมาะสุด
สาย

เพื่อระบายน้า
และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

118. โครงการ
เพื่อระบายน้า
ก่อสร้างคูระบายน้า และลดปัญหา
สายลูโบะกาหยี 2 ข้าง น้าท่วมขังใน
ชุมชน

119. โครงการ
เพื่อระบายน้า
ก่อสร้างถนนหินคลุก และลดปัญหา
สายลูโบะกาหยี
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 4.00 ม
ยาว 1,200
ม หนาเฉลี่ย
0.30 ม

0.00

1

1,000,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 0.60 ม
ยาว 400 ม
พร้อมฝา
0.60x1.00ม

0.00

1

800,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 1.00 ม
ยาว 600 ม
พร้อมฝา
0.60x1.00ม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ท่อ 0.60 ม
ยาว 400ม
พร้อมบ่อพัก
1.00x1.00
ม

0.00 1

800,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ท่อ 0.60 ม
ยาว 400ม
พร้อมบ่อพัก
1.00x1.00
ม

0.00 1

900,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ท่อ 0.60 ม 100.00
ยาว 400ม
พร้อมบ่อพัก
1.00x1.00
ม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.00

1

1

800,000.00

500,000.00

120. โครงการ
เพื่อระบายน้า
ก่อสร้างถนนคอนกรีต และลดปัญหา
สายโต๊ะมูเด็ง
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

121. โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้า
สายบูเกะตาโมง

เพื่อระบายน้า
และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

122. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายลูโบะบูตา และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

123. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายบาตู ? ลู และลดปัญหา
โบะบูตา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

124. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายกือนี ? กา และลดปัญหา
แลกือแย
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

125. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายลูโบะบูตา ? และลดปัญหา
กือนี
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ท่อ 0.60 ม
ยาว 200ม
พร้อมบ่อพัก
1.00x1.00
ม

0.00

1

200,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ท่อ 0.60 ม
ยาว 200ม
พร้อมบ่อพัก
1.00x1.00
ม

0.00

1

200,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 8.00 ม
ยาว 2,200
ม ลึกเฉลี่ย
2.00 ม

0.00

1

2,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 6.00 ม
ยาว 1,500
ม ลึกเฉลี่ย
2.00 ม

0.00

1

1,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 6.00 ม
ยาว 1,000
ม ลึกเฉลี่ย
2.00 ม

0.00

1

1,000,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 6.00 ม
ยาว 2,500
ม ลึกเฉลีย่
2.00 ม

0.00

1

2,500,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

126. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายลูโบะกาหยี และลดปัญหา
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

127. โครงการขุดลอก เพื่อระบายน้า
คลอง สายข้างสานัก และลดปัญหา
เทศบาล
น้าท่วมขังใน
ชุมชน

128. โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาที่ทิ้ง
ขยะ

เพื่อความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

129. โครงการ
เพื่อความเป็น
ปรับปรุงพัฒนาร้านค้า ระเบียบ
ชุมชน
เรียบร้อย

130. โครงการรั้ว
สานักงานเทศบาล

เพื่อปลอดภัย
และความ
สวยงามของ
อาคารสถานที่

131. โครงการ
เพื่อความเป็น
ปรับปรุงภูมิทัศน์บาตู ระเบียบ
2 ข้างทาง
เรียบร้อย

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 6.00 ม
ยาว 2,500
ม ลึกเฉลี่ย
2.00 ม

0.00

1

-

ผลผลิตของ
โครงการ

กว้าง 6.00 ม
ยาว 1,500
ม ลึกเฉลี่ย
2.00 ม

-

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 2 ไร่

0.00

1

150,000.00

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ผลผลิตของ
โครงการ

0.00

1

1,500,000.00

ปรับปรุงลาน ส่วนโยธา, กองโยธา,
ร้านค้าชุมชน กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ขนาดยาว
150 ม. สูง
1.60 ม.

0.00

1

1,100,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ขนาดกว้าง
2.00 ม. ยาว
500 ม. หรือ
มีพื้นที่
1,000 ตร.ม.

0.00

1

1,700,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.00

2,000,000.00

1

1,000,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

132. โครงการ
ก่อสร้างแผงปูาย
ประชาสัมพันธ์

เพื่อ
3. การเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ผลผลิตของ
โครงการ

ขนาดกว้าง 6
ม. สูง 4 ม.

0.00

1

100,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

ภายในเขต
เทศบาล

100.00

1

30,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 1
แห่ง

0.00

1

100,000.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 1
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

-

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 1
แห่ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

แนวทาง : ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
133. โครงการ
เพื่อตรวจสอบ 3. การเศรษฐกิจตรวจสอบคุณภาพน้า คุณภาพของน้า อุตสาหกรรมและการ
เพื่อผลิตน้าประปา
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา ประปา ถนน
134. โครงการจัดหา เพื่อให้มีน้า 3. การเศรษฐกิจก่อสร้าง ปรับปรุง
อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและการ
แหล่งน้าผิวดิน
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา ประปา ถนน
135. โครงการ
เพื่อกักเก็บน้า 3. การเศรษฐกิจก่อสร้างฝายชะลอน้า ไว้ใช้ในช่วง อุตสาหกรรมและการ
หน้าแล้ง
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา ประปา ถนน
136. โครงการเขื่อน เพื่อกักเก็บน้า 3. การเศรษฐกิจกันตลิ่ง
ไว้ใช้ในช่วง อุตสาหกรรมและการ
หน้าแล้ง
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น
ไฟฟูา ประปา ถนน

0.00

0.00

1

1

500,000.00

2,500,000.00

แนวทาง : พัฒนาและปรับปรุงจราจร
137. โครงการติดตั้ง
ปูายชื่อถนน และปูาย
บอกเส้นทางในเขต
เทศบาล

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการ
ค้นหาสถานที่

138. โครงการติดตั้ง เพื่อให้
ไฟสัญญาณจราจร
ประชาชนได้รับ
สะดวกในการ
ค้นหาสถานที่

139. โครงการจัดซื้อ เพื่อเตรียมการ
แผงปูายสัญญาณหยุด ปูองกันในการ
ตรวจแบบล้อเลื่อน จัดกิจกรรม
ต่างๆ

3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการ
โยธา-งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก
3. การเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางบก

ผลผลิตของ
โครงการ

ติดตั้งปูายชื่อ
ถนน ในเขต
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 1

500,000.00

500,000.00

500,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 4 จุด

0.00 0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

150,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 2 จุด

0.00 0.00 0.00 1

12,000.00

12,000.00

12,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.00

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

150,000.00 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

แนวทาง : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
140. โครงการติดตั้ง เพื่อความ
ระบบไฟฟูาส่องสว่าง สะดวกของผู้
สัญจรไปมา

2. บริการชุมชนและ สังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนนงานสถานที่ไฟฟูา
สาธารณะ

ผลผลิตของ
โครงการ

ติดตั้งเสา
ไฟฟูาส่อง
สว่าง จานวน
6 ต้น

141. โครงการปัดเสา เพิ่มความ
พาดสาย
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

2. บริการชุมชนและ สังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟูาถนนงานสถานที่ไฟฟูา
สาธารณะ

ผลผลิตของ
โครงการ

ขยายเขต
ไฟฟูาในเขต
เทศบาล

1

1,200,000.00

100.00 0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทาง : ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
142. โครงการจัดทา เพื่อส่งเสริม
เรือแห่บุปผชาติ
กิจกรรมทาง
ประจาปี 2559
วัฒนธรรม

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
143. โครงการจัดงาน เพื่อส่งเสริม 2. บริการชุมชนและ ประเพณีของดีเมือง และสนับสนุน สังคม-การศาสนา
นรา
กิจกรรมการ วัฒนธรรมและ
ท่องเที่ยวของ นันทนาการ-งาน
จังหวัด
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
144. โครงการจัดงาน เพื่อให้
2. บริการชุมชนและ บรรยายธรรมสัญจร ประชาชนใน สังคม-การศาสนา
ท้องถิ่นได้
วัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณธรรม นันทนาการ-งาน
จริยธรรม ใน ศาสนา วัฒนธรรม
การดาเนินชีวิต ท้องถิ่น-ส่งเสริมการ
ศาสนา

จานวน
อุดหนุนให้
งบประมาณที่ สันนิบาต
ให้การอุดหนุน เทศบาล
จังหวัด
นราธิวาส

145. โครงการจัดงาน เพื่ออนุรักษ์
เมาลิด
และสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ส่งเสริมการ
ศาสนา

0.00 0.00 0.00 1

7,000.00

7,000.00

7,000.00 กิจกรรมทาง สานักปลัด อบจ., สานัก
วัฒนธรรม ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ได้รับการ
ปลัด อบต.
สนับสนุนจาก
อปท.

จานวน
อุดหนุนให้ที่ 100.00 0.00 0.00 1
งบประมาณที่ ทาการ
ให้การอุดหนุน ปกครอง
อาเภอบาเจาะ

50,000.00

50,000.00

50,000.00 ประชาชนมี สานักปลัด อบจ., สานัก
ความภูมิใจใน ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ท้องถิ่นของ ปลัด อบต.
ตนเอง

จานวนคนที่มา จานวน 1
รับฟัง
โครงการ
นบรรยาย
ธรรมสัญจร

100.00 0.00 0.00 1

80,000.00

80,000.00

80,000.00 ประชาชนมี ส่วนการศึกษา, กอง
คุณภาพชีวิตที่ การศึกษา, กองส่งเสริม
ดีขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

0.00 0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

จานวน 1
โครงการ

150,000.00 ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

146. โครงการจัดงาน เพื่อให้
ประเพณีวันรายอ
ประชาชน
ตระหนักถึง วัน
สาคัญทาง
ศาสนาอิสลาม
และมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
147. โครงการจัดงาน เพื่อรักษา
รัฐพิธีและวันสาคัญ วัฒนธรรม
ต่างๆ
ประเพณี
ท้องถิ่นให้
สืบเนื่องไป

148. โครงการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
วันสาคัญแก่
เด็กและ
เยาวชนใน
ท้องถิ่น และให้
เด็กได้เคารพถึง
สิทธิและหน้าที่
ต่อตนเอง
ครอบครัวและ
สังคม
149. สนับสนุน
โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุน
โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ส่งเสริมการ
ศาสนา

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวน 2
กิจกรรม

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

200,000.00 ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
ถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีงามท้องถิ่น

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จัดกิจกรรม 100.00 0.00 0.00 1
ถวายความ
จงรักภักดีและ
กิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่น

50,000.00

50,000.00

50,000.00 สืบสาน
สานักปลัด อบจ., สานัก
ประเพณีให้คง ปลัดเทศบาล, สานักงาน
สืบเนื่องต่อไป ปลัด อบต.

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวน 1
โครงการ

100.00 0.00 0.00 1

300,000.00

300,000.00

300,000.00 เพื่อจัด
ส่วนการศึกษา, กอง
กิจกรรมวัน การศึกษา, กองส่งเสริม
สาคัญแก่เด็ก การศึกษาและวัฒนธรรม
และเยาวชนใน , กองการศึกษาศาสนา
ท้องถิ่น เด็กได้ และวัฒนธรรม, สานัก
เคารพถึงสิทธิ การศึกษา
และหน้าที่ต่อ
ตนเอง
ครอบครัว
และสังคม

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น

จานวน
สนับสนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

10,000.00

10,000.00

10,000.00 เพื่อฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

150. โครงการของดี เพื่อสนับสนุน
อาเภอบาเจาะ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของ
อาเภอบาเจาะ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น

จานวน
อุดหนุนให้กับ
งบประมาณที่ ทีท่ าการ
ให้การอุดหนุน ปกครอง
อาเภอบาเจาะ

0.00 0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

150,000.00 ประชาชนมี สานักปลัด อบจ., สานัก
ความภูมิใจใน ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ท้องถิ่นของ ปลัด อบต.
ตนเอง

200,000.00 ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
ถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีงามท้องถิ่น
50,000.00 ประชาชนได้
สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น

แนวทาง : เสริมสร้างทานุบารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
151. โครงการ
รอมฎอนสัมพันธ์

เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
ถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม
152. โครงการอาซูรอ เพื่อสืบสาน
สัมพันธ์
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ส่งเสริมการ
ศาสนา

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวน 1
โครงการ

100.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-ส่งเสริมการ
ศาสนา

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวน 1
โครงการ

0.00 0.00 0.00 1

50,000.00

50,000.00

0.00 0.00 0.00 1

120,000.00

120,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
153. โครงการ
อุดหนุนงบประมาณแก่
มัสยิดอัตตัรบียะห์
(เฉลิม)

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

120,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

154. โครงการ
อุดหนุนงบประมาณแก่
มัสยิดบูรฮานุดดีน (บา
ตู)

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการ

155. โครงการ
อุดหนุนงบประมาณแก่
มัสยิดดารุลอามาน
(บือแนปีแย)

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณใน
การบริหาร
จัดการ

156. โครงการ
อุดหนุนงบประมาณ
แก่มัสยิดดารุลอามาน
(บอเวาะลือเมาะ)

เพื่อให้มัสยิดได้
มีงบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการ

157. โครงการ
เพื่อให้มัสยิดได้
อุดหนุนงบประมาณ มีงบประมาณ
ให้แก่มัสยิดญันนาตุล ในการบริหาร
ฟิรเดาซ ชุมชนลูโบะกา จัดการ
หยี

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์
2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์

-

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

40,000.00

40,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

200,000.00

200,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

158. โครงการ
อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่มัสยิดซีรอตุลญัน
นะห์ ชุมชนกอตอ

เพื่อให้มัสยิดได้
มีงบประมาณ
ในการบริหาร
จัดการ

2. บริการชุมชนและ สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์
159. โครงการ
เพื่อให้มัสยิดมี 2. บริการชุมชนและ ก่อสร้างรั้วมัสยิดญันนา ความสวยงาม สังคม-การศาสนา
ตุลฟิรเดาซ ชุมชนลุ และมีแนวเขต วัฒนธรรมและ
โบะกาหยี
ของตนเอง
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-อนุรักษ์
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์

จานวน
อุดหนุน
งบประมาณที่ งบประมาณ
ให้การอุดหนุน

0.00 0.00 0.00 1

40,000.00

ผลผลิต
โครงการ

รั้วมัสยิด

0.00

1

300,000.00

จัดอบรมและ
นาคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
พนักงานจ้าง
ไปศึกษา ดู
งานใน
ประเทศ นอก
ราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 1

300,000.00

40,000.00

40,000.00 มัสยิดสามารถ ส่วนการศึกษา, กอง
บริหารจัดการ การศึกษา, กองส่งเสริม
มากขึ้น
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

มีรั้วและมีแนว ส่วนการศึกษา, กอง
เขตของมัสยิด การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทาง : ความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
160. อบรมสัมมนา
และเดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงานภายในและ
นอกราชอาณาจักรของ
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

เพื่อพัฒนา
1. บริหารทั่วไปผู้บริหาร
บริหารงานทั่วไป-งาน
ท้องถิ่นสมาชิก บริหารทั่วไป-การ
สภาเทศบาล บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างมี
ประสบการณ์
จากการอบรม
และศึกษาดูงาน
สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

300,000.00

300,000.00 ทาให้ผู้บริหาร สานักปลัด อบจ., สานัก
สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล, สานักงาน
พนักงาน
ปลัด อบต.
เทศบาลและ
พนักงานจ้างที่
ผ่านการอบรม
และศึกษาดู
งาน

161. เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม
อบรมสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ของ
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง

เพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศน์แก่
บุคลากร
ท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงาน

162. โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้อง
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

จานวนผู้เข้า คณะผู้บริหาร 100.00 0.00 0.00 1
รับการอบรม สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานและ
พนักงานจ้าง
เดินทางไป
ราชการ

500,000.00

500,000.00

เพื่อพัฒนาองค์ 1. บริหารทั่วไปความรู้ให้แก่ บริหารงานทั่วไป-งาน
ผู้บริหารสมาชิก บริหารทั่วไป-การ
สภาเทศบาล บริหารงานทั่วไป
พนักงาน
เทศบาล

จานวนผู้เข้า ผู้บริหาร
รับการอบรม สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาลเข้า
รับการ
ฝึกอบรม

0.00 0.00 0.00 1

150,000.00

150,000.00

เพื่อพัฒนา
1. บริหารทั่วไปศักยภาพการ บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารงานของ บริหารทั่วไป-การ
กรรมการชุมชน บริหารงานทั่วไป
ผู้นาชุมชนและ
ผู้นาศาสนาใน
ท้องถิ่น
164. โครงการ
เพื่อให้ครูผู้สอน 1. บริหารทั่วไปฝึกอบรมพัฒนา
และเจ้าหน้าที่มี บริหารงานทั่วไป-งาน
ศักยภาพและทัศน
ความรู้ความ บริหารทั่วไป-การ
ศึกษาดูงานครูผู้ดูแล สามารถในการ บริหารงานทั่วไป
เด็กและบุคลากร
พัฒนาการจัด
ทางการศึกษาศูนย์ การศึกษามาก
พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้น
165. โครงการ
เพื่อฝึกอบรม 1. บริหารทั่วไปฝึกอบรมพัฒนา
และให้ความรู้ บริหารงานทั่วไป-งาน
ศักยภาพครูผู้สอนอัล-กุ หลักการอ่าน บริหารทั่วไป-การ
รอาน (กีรออาตี)และ คัมภีร์อัลกุ
บริหารงานทั่วไป
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รอาน

จานวนผู้เข้า กรรมการ
รับการอบรม ชุมชน ผู้นา
ชุมชน ผู้นา
ศาสนา

0.00 0.00

1

200,000.00

200,000.00

จานวนผู้เข้า ครูผู้สอนศูนย์
รับการอบรม พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

จานวนผู้เข้า จานวน 1
รับการอบรม โครงการ

0.00

200,000.00

163. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของกรรมการ
ชุมชน ผู้นาชุมชนและ
ผู้นาศาสนา

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

0.00 1

500,000.00 สามารถนาสิ่ง สานักปลัด อบจ., สานัก
ที่ได้รับมา
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
พัฒนาพัฒนา ปลัด อบต.
งานของตนเอง
และเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการมี
วิสัยทัศน์ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
150,000.00 สามารถนาสิ่ง สานักปลัด อบจ., สานัก
ที่ได้รับมา
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
พัฒนาพัฒนา ปลัด อบต.
งานของตนเอง
และเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการมี
วิสัยทัศน์ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
เกิด
ส่วนการศึกษา, กอง
สัมพันธภาพที่ การศึกษา, กองส่งเสริม
ดีระหว่าง
การศึกษาและวัฒนธรรม
กรรมการ
, กองการศึกษาศาสนา
ชุมชน ผู้นา และวัฒนธรรม, สานัก
ชุมชนและผู้นา การศึกษา
ศาสนา
100,000.00 บุคลากรและ ส่วนการศึกษา, กอง
เจ้าหน้าที่มี การศึกษา, กองส่งเสริม
ความรู้มากขึ้น การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
200,000.00 ครูผู้สอนและ
บุคลากรมี
ศักยภาพ
ปฏิบัติงาน ได้
ดียิ่งขึ้น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,สานักการศึกษา

166. โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการทางาน
ด้านการดูแลรักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง
167. โครงการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม

เพื่อเป็นการ 1. บริหารทั่วไปพัฒนาศักยภาพ บริหารงานทั่วไป-งาน
การดาเนินงาน บริหารทั่วไป-การ
ของบุคลากรที่ บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวข้องด้าน
งานรักษาความ
สะอาด
เพื่อเพิ่มความรู้ 1. บริหารทั่วไปความสามารถ บริหารงานทั่วไป-งาน
ของเจ้าหน้าที่ บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

168. โครงการอบรม
เสริมสร้างค่านิยมใน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ค่านิยมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
169. โครงการส่งเสริม ส่งเสริมให้
การมีส่วนร่วมเพื่อ
บุคลากรมีส่วน
พัฒนาคุณธรรม
ร่วมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมของพนักงาน คุณธรรม
จริยธรรม

จานวนผู้เข้า อบรมทัศน
รับการอบรม ศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง

ร้อยละ 100 1 โครงการ
ของพนักงาน
เข้าร่วมอบรม

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ร้อยละ 80 อบรมบุคลากร
ของบุคลากร เทศบาลตาบล
เข้าร่วมการ ต้นไทร
อบรม

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ร้อยละ 80
ของบุคลากร
เข้าร่วม
กิจกรรม

0.00 0.00 0.00 1

150,000.00

200,000.00

100.00 0.00 0.00 1

60,000.00

60,000.00

0.00 0.00 0.00 1

5,000.00

5,000.00

จัดกิจกรรม 100.00
เพื่อส่วนรวม
ของบุคลากร
เทศบาลตาบล
ต้นไทร

1

10,000.00

ปริมาณงานที่ พนักงานจ้าง 100.00 0.00 0.00 1
ได้รับ
เหมาบริการ
นักการศูนย์
การเรียนรู้กีรอ
อาตีฯ จานวน
1 อัตรา
ปริมาณงานที่ พนักงานจ้าง 100.00 0.00 0.00 1
เหมาบริการ
ได้รับ

108,000.00

108,000.00

108,000.00

108,000.00

200,000.00 งานรักษา
ความสะอาดมี
แนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
60,000.00 เจ้าหน้าที่มี ส่วนสวัสดิการสังคม,
ความรู้
กองสวัสดิการสังคม,
ความสามารถ สานักสวัสดิการสังคม
และมีคุณธรรม
จริยธรรม
5,000.00 บุคลากรมี สานักปลัด อบจ., สานัก
ค่านิยมในการ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปูองกันและ ปลัด อบต.
ปราบปราม
การทุจริต
บุคลากรมีการ สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนา
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
คุณธรรม
ปลัด อบต.
จริยธรรม

แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
170. โครงการจ้าง เพื่อให้การ
เหมาบริการ ตาแหน่ง ปฏิบัติงานมี
นักการศูนย์การ
ประสิทธิภาพ
เรียนรู้กีรออาตีเทศบาล และรวดเร็ว
ตาบลต้นไทร

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

171. โครงการจ้าง
เหมาบริการตาแหน่ง
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
ต้นไทร

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

แม่บ้าน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ต้นไทร จานวน
1 อัตรา

108,000.00 การปฏิบัติงาน
ของศูนย์กีรอ
อาตีมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
108,000.00 การปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษา, กอง
ของ ศูนย์
การศึกษา, กองส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาและวัฒนธรรม
เทศบาลตาบล , กองการศึกษาศาสนา
มีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

172. โครงการ
คุณธรรมนาชีวิต

เพื่อพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม ของ
เจ้าหน้าที่
173. โครงการจัดทา ประชาชนมีจิต
ปูายประชาสัมพันธ์การ สานึกในการ
ปูองกันและปราบปราม ปูองกันและ
การทุจริต
ปราบปรามการ
ทุจริต

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป
1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ร้อยละ 80 1 โครงการ
ของเจ้าหน้าที่
มีคุณธรรม

0.00 0.00 0.00 1

5,000.00

5,000.00

5,000.00 เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

จานวนปูายที่ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

0.00 0.00 0.00 1

10,000.00

10,000.00

10,000.00 ประชาชนมีจิต สานักปลัด อบจ., สานัก
สานึกในการ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปูองกันและ ปลัด อบต.
ปราบปราม
การทุจริต

0.00 0.00 0.00 1

130,000.00

130,000.00

130,000.00 มีการบริการที่ สานักปลัด อบจ., สานัก
รวดเร็ว
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ทันสมัยและมี ปลัด อบต.
ประสิทธิภาพ

100.00 0.00 0.00 1

120,000.00

120,000.00

120,000.00 มีการบริการที่ ส่วนสวัสดิการสังคม,
รวดเร็ว
กองสวัสดิการสังคม,
ทันสมัยและมี สานักสวัสดิการสังคม
ประสิทธิภาพ

0.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

30,000.00 สามารถนาผล สานักปลัด อบจ., สานัก
การสารวจมา ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปรับปรุงการ ปลัด อบต.
พัฒนางานของ
เทศบาลได้ดี
ยิ่งขึ้น

0.00 0.00 0.00 1

5,000.00

5,000.00

5,000.00 บุคลากรมี สานักปลัด อบจ., สานัก
ทัศนคติที่ดีต่อ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
การปฏิบัติงาน ปลัด อบต.
ในการบริการ
ประชาชน

แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทนั สมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
174. พัฒนาปรับปรุง
และสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
175. โครงการจ้าง
เหมาบริการงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่สังคม
สงเคราะห์

เพื่อการบริการ
ที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ปริมาณงานที่ จ้างเหมา
ได้รับ
บริการ

เพื่อการบริการ
ที่รวดเร็ว
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

มีพนักงานด้าน 1 โครงการ
สังคม
สงเคราะห์เพื่อ
การบริการ

แนวทาง : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั ิงานเพือ่ การบริการประชาชน
176. โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้
บริหารของเทศบาล

เพื่อสารวจ
1. บริหารทั่วไปความพึงพอใจ บริหารงานทั่วไป-งาน
ของประชาชนผู้ บริหารทั่วไป-การ
มารับบริการใน บริหารงานทั่วไป
การให้บริการ
ด้านต่างๆของ
เทศบาล
177. โครงการ
เพื่อส่งเสริม 1. บริหารทั่วไปเทศบาลพบประชาชน และสร้าง
บริหารงานทั่วไป-งาน
ทัศนคติที่ดีต่อ บริหารทั่วไป-การ
การปฏิบัติงาน บริหารงานทั่วไป
ในการบริการ
ประชาชนของ
บุคลากร

ผลการสารวจ จัดสารวจหรือ
ความพึงพอใจ จัดจ้างสารวจ
ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
จานวนครั้งที่ เยี่ยมเยียน
พบปะ
ประชาชน
ประชาชน

แนวทาง : พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
178. โครงการจัดทา เพื่อให้การ
1. บริหารทั่วไปปูายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บริหารงานทั่วไป-งาน
มีประสิทธิภาพ บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ปูายประชา
สัมพันธ์

จัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์

0.00 0.00 0.00 1

30,000.00

30,000.00

30,000.00 มีปูายประชา สานักปลัด อบจ., สานัก
สัมพันธ์เพื่อ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ประชา
ปลัด อบต.
สัมพันธ์งาน
ต่างๆ

บารุงรักษา 100.00 0.00 0.00 1
และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ
ของสานัก
ปลัดเทศบาล
จานวนที่จัดหา ตู้เหล็กเก็บ 100.00 0.00 0.00 1
เอกสาร แบบ
ประตู 2 บาน

400,000.00

400,000.00

400,000.00 ครุภัณฑ์ พัสดุ สานักปลัด อบจ., สานัก
และทรัพย์สิน ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ให้อยู่ในสภาพ ปลัด อบต.
ดี

3,190.00

3,190.00

แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
179. บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ
สานักปลัดเทศบาล

เพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ พัสดุ
และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งาน

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

1.เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
ทันสมัย 2.
เพื่อให้สามารถ
บริการ
ประชาชนและ
อานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
181. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้พื้นที่ใน
ที่ดินสาหรับเป็น
เขตเทศบาลน่า
สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย อยู่อาศัยมาก
เพื่อรองรับในอนาคต ขึ้น

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

180. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่ชารุด
เทียบกับ
จานวนที่
ซ่อมแซม

จานวนที่จัดหา 1 แปลง

0.00 1

3,190.00 เทศบาลมี
ส่วนการคลัง, กองคลัง,
เครื่องมือ
สานักคลัง
เครื่องใช้ที่
ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้
สะดวกรวดเร็ว

3,000,000.00 เป็นการรองรับ ส่วนสาธารณสุขและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม, ส่วน
ขยะและลด สาธารณสุข, กอง
ปัญหาความ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
ขัดแย้งกรณี คุณภาพชีวิต,กอง
พื้นที่คาบ
การแพทย์ , สานัก
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
ชาวบ้าน

182. โครงการจัดซื้อ
ถังขยะหรือภาชนะใน
การรองรับขยะมูลฝอย
ในเขตชุมชน

183. จัดซื้อครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงานของ
สานักปลัดเทศบาล

184. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสดและร้าน
จาหน่ายอาหาร

185. โครงการ
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของกอง
ช่าง

เพื่อเป็นการ
รองรับขยะใน
อนาคตและมี
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ความเป็นจริง
ตามละแวก
หรือจุดที่ต้อง
ให้บริการด้าน
สาธารณะ
เพื่อให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
ทันสมัยและ
สามารถอานวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ตลาดสด
และร้านค้า
จาหน่ายอาหาร
ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล
อาหารและ
สิ่งแวดล้อม
เพือ่ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ พัสดุ
และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งาน

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา จัดซื้อถังขยะ
หรือภาชนะ
รองรับขยะมูล
ฝอย

0.00

1

100,000.00

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา 1) ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 1.
จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิง 2)
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อโน๊ค
บุค 2.จัดซื้อ
ปรินเตอร์สี
ผลผลิตของ ตลาดสดและ
โครงการ
ร้านอาหารได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ชี้วัด
ด้านสุขาภิบาล

0.00

1

4,040,000.00

0.00 0.00 0.00 1

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ตลาดสดและ
ร้านอาหาร
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง
เป็นไปตาม
แนวทางที่
ถูกต้อง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

บารุงรักษา 100.00 0.00 0.00 1
และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ
ของกองช่าง

100,000.00

100,000.00

100,000.00 ครุภัณฑ์ พัสดุ
และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพ
ดี

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่ชารุด
เทียบกับ
จานวนที่
ซ่อมแซม

ระบบการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
ตามความเป็น
จริง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

เทศบาลมี
สานักปลัด อบจ., สานัก
เครื่องมือ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เครื่องใช้และ ปลัด อบต.
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ

186. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ปฏิบัติงานมี
คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

1. บริหารทัว่ ไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด

0.00

1

10,000.00

187. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
กล่องถ่ายรูป
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา กล่องถ่ายรูป
จานวน 1 ตัว

0.00

1

10,000.00

188. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลตาบลต้นไทร

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา คอมพิวเตอร์ 100.00 0.00
จานวน 1 ตัว

1

25,000.00

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา ขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล

0.00

1

4,000,000.00

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

สานักงาน
1 ชุด
คอมพิวเตอร์
1เครื่อง

100.00

1

25,000.00

จานวนที่จัดหา จัดซื้อพัดลม

100.00

1

10,000.00

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

189. โครงการจัดซื้อ เพื่อการเก็บขน
รถบรรทุกขยะ ขนาด ขยะมูลฝอยใน
10 ลบ.ม.ม. จานวน 1 เขตเทศบาล
คัน
เกิดความ
รวดเร็วและ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
190. โครงการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวก

191. โครงการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการ 1. บริหารทั่วไปพัดลมอาคาร กีรออาตี ปฏิบัติงานได้ บริหารงานทั่วไป-งาน
อย่างสะดวก บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

25,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
การปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษา, กอง
มี
การศึกษา, กองส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
การปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษา, กอง
มี
การศึกษา, กองส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การศึกษาและวัฒนธรรม
และรวดเร็ว , กองการศึกษาศาสนา
ยิ่งขึ้น
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ในเขตเทศบาล ส่วนสาธารณสุขและ
เกิดความ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สะอาดและ สาธารณสุข, กอง
ปลอดจากเชื้อ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
โรค
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
สานักงานมี ส่วนสวัสดิการสังคม,
เครื่องมือ
กองสวัสดิการสังคม,
เครื่องใช้ที่ สานักสวัสดิการสังคม
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่
อาคารกีรออา ส่วนการศึกษา, กอง
ตีมีเครื่องมือ การศึกษา, กองส่งเสริม
เครื่องใช้ที่ การศึกษาและวัฒนธรรม
เพียงพอต่อ , กองการศึกษาศาสนา
การปฏิบัติ และวัฒนธรรม, สานัก
หน้าที่
การศึกษา

192. โครงการซื้อ เพื่อขยายศูนย์
ที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาลตาบล เทศบาลตาบล
ต้นไทร
ต้นไทร

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา จานวน 1 ไร่

0.00 1

193. โครงการถมดิน เพื่อลดปัญหา
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก การกัดเซาะ
เล็กเทศบาลตาบลต้น ของน้า
ไทร

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

ผลผลิตของ
โครงการ

จานวน 1 ไร่
หนาเฉลี่ย
2.00 ม.

0.00 1

จานวนที่จัดหา ครุภัณฑ์
สนามเด็กเล่น

0.00 0.00 0.00 1

200,000.00

ผลผลิตของ
โครงการ

0.00

1

150,000.00

0.00

1

18,000.00

194. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ สนามเด็กเล่น
ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลต้น
ไทร

เพื่อให้นักเรียน 1. บริหารทั่วไปมีอุปกรณ์เครื่อง บริหารงานทั่วไป-งาน
เล่นสนามอย่าง บริหารทั่วไป-การ
เหมาะสม
บริหารงานทั่วไป

195. โครงการพัฒนา เพื่อให้โรงฆ่า
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ สัตว์ได้ยกระดับ
เทศบาล
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ชี้วัดใน
เบื้องต้น

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

196. โครงการจัดซื้อ เพื่อใช้เป็นโต๊ะ 1. บริหารทั่วไปโต๊ะทางาน ระดับ 3 - ทางานสาหรับ บริหารงานทั่วไป-งาน
6
ครูผู้สอนประจา บริหารทั่วไป-การ
ศูนย์พัฒนาเด็ก บริหารงานทั่วไป
เล็ก

1 โครงการ

จานวนที่จัดหา โต๊ะทางาน
จานวน 4 ชุด

900,000.00 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ต้นไทรขยาย

200,000.00

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
700,000.00 ประชาชน ส่วนการศึกษา, กอง
ได้รับความ การศึกษา, กองส่งเสริม
สะดวก
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
200,000.00 เด็กเกิด
ส่วนการศึกษา, กอง
พัฒนาการ การศึกษา, กองส่งเสริม
ด้านอารมณ์ การศึกษาและวัฒนธรรม
และสังคม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
โรงฆ่าสัตว์มี ส่วนสาธารณสุขและ
การพัฒนา สิ่งแวดล้อม, ส่วน
ปรับปรุงตาม สาธารณสุข, กอง
เกณฑ์
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ครูมีขวัญและ ส่วนการศึกษา, กอง
กาลังใจ ใน การศึกษา, กองส่งเสริม
การปฏิบัติ การศึกษาและวัฒนธรรม
หน้าที่
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

197. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
ครุภัณฑ์เครื่องปริน ปฏิบัติงานมี
เตอร์
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา ครุภัณฑ์เครื่อง 100.00
ปรินเตอร์
จานวน 1
เครื่อง

1

10,000.00

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

198. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
กล่องถ่ายรูป
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา กล่องถ่ายรูป
จานวน 1 ตัว

0.00

1

10,000.00

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ

199. โครงการจัดซื้อ เพื่อให้การ
ครุภัณฑ์เครื่องสารอง ปฏิบัติงานมี
ไฟ
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

1. บริหารทั่วไปบริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

จานวนที่จัดหา จานวน 1 ตัว 100.00

1

20,000.00

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

200. โครงการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการ 1. บริหารทั่วไปเครื่องพิมพ์ชนิดอินเจ็ต ปฏิบัติงานได้ บริหารงานทั่วไป-งาน
อย่างสะดวก บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

สานักงานมี จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 1 เครือ่ งพิมพ์
เครื่อง
จานวน 1
เครื่อง

100.00

1

3,500.00

201. โครงการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการ 1. บริหารทั่วไปเครื่องสารองไฟ
ปฏิบัติงานได้ บริหารงานทั่วไป-งาน
อย่างสะดวก บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป

สานักงานมี จัดซื้อเครื่อง
เครื่องสารอง สารองไฟ
ไฟ 1 เครื่อง จานวน 1
เครื่อง

0.00

1

1,800.00

สานักงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่
สานักงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติ
หน้าที่

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม,
กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

ข้อมูล ณ 14/10/2559

