
รายงานแผนพัฒนา 3 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2560 - 2562 
เทศบาลต าบลต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

โครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทกจิกรรม 

จาก
แผน
ชุมชน 
หมู่ที ่

ตัวชี้วัด ผลผลิต 

เป้าหมายผลผลิต 
หน่วย
วัด 

งบประมาณ 

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แนวทาง : ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

1. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายลโูบะกาหย ี

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

1.00     สาย 4,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

2. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายลโูบะบตูา 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

1.00     สาย 2,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

3. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คิกสายลูโบะ
กาหย-ีบูเกะตา
โมง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

1.00     สาย 4,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



4. โครงการ
ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก สายบา
โงเจะลา 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ ม. 

1.00     สาย 4,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

5. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายโคกแต
ยอ 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๔,๘๐๐ ตร.ม. 

1.00     สาย 3,300,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

6. ครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.บอเวาะลือ
เมาะ-บาโงเจะลา 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

    1.00 สาย     1,500,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

7. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
สายแบฮะ-โต๊ะมู
เด็ง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

1.00     สาย 1,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 



8. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายเปาะ
เตะ - ตันหยง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

    1.00 สาย     1,400,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

9. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลัง
ดับเพลิง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

1.00     สาย 2,200,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

10. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายก าปงบา
กา - ท่านอก 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

1.00     สาย 700,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

11. โครงการ
บุกเบิกถนนลูกรัง 
สายกอตอ - บาตู 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๖๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๘๐ ม. 

1.00     สาย 1,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



12. โครงการ
บุกเบิกถนนลูกรัง
สายสรุาบายา - 
มะยูน ุ

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๘๐ ม. 

1.00     สาย 800,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

13. โครงการ
บุกเบิกถนนลูกรัง 
สายกาแลกือแย - 
บาโงเจะลา 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

1.00     สาย 1,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

14. โครงการ
บุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลโูบะกาหย-ี
แบเย็ง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

    1.00 สาย     2,000,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

15. โครงการ
บุกเบิกถนนลูกรัง 
สายลโูบะกาหย-ี
บูเกะตาโมง 

เพื่อความสะดวกใน
การส่งสินคา้เกษตร
และการสัญจร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๓๐ ม. 

1.00     สาย 1,000,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



16. โครงการ
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายลูโบะกา
หยี 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ 
ม. พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สขุาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

17. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าร้านค้าชุมชน 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
พร้อมฝา ๐.๖๐ 
x ๑.๐๐ ม. 

1.00     สาย 800,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

18. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าสายบูเกะตา
โมง-ลูโบะกาหย ี

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๑.๐๐ ม. 
ยาว ๖๐๐ ม. 
พร้อมฝา ๐.๖๐ 
x ๑.๐๐ ม. 

  1.00   สาย   800,000.00   ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

19. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าสายปะลุกาสา
เมาะสุดสาย 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ ม 
ยาว ๔๐๐ ม. 
พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

    1.00 สาย     800,000.00 ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



20. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าสายลูโบะกา
หยี ๒ ข้าง 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ 
ม. ยาว ๔๐๐ 
ม. พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

    1.00 สาย     500,000.00 ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

21. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ า สายบูเกะตา
โมง 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ 
ม.ยาว ๒๐๐ ม. 
พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 200,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

22. โครงการขดุ
ลอกคลองสายลู
โบะบูตา 

เพือ่ระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- โครงการขุดลอก
คลองสายลูโบะบู
ตา 

กว้าง ๘.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๒๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 2,500,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

23. โครงการขดุ
ลอกคลองสายบา
ตู - ลูโบะบตูา 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม.
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 1,500,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



24. โครงการขดุ
ลอกคลอง 
สายกือนี - กา
แลกือแย 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 1,000,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

25. โครงการขดุ
ลอกคลองสายลู
โบะบูตา - กือน ี

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 2,500,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

26. โครงการขดุ
ลอกคลองสายลู
โบะกาหย ี

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

1.00     สาย 2,000,000.00     ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

27. โครงการขดุ
ลอกคลองสาย
ข้างส านัก
เทศบาล 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๒.๐๐ 
ม. 

  1.00   สาย   1,000,000.00   ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



28. โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ี
ทิ้งขยะ 

เพือ่ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ผลผลติของ
โครงการ 

จ านวน ๒ ไร ่ 1.00     ไร ่ 150,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

29. โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
ร้านค้าชุมชน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ปรับปรุงลาน
ร้านค้าชุมชน 

1.00     โครงการ 1,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

30. โครงการรั้ว
ส านักงาน
เทศบาล 

เพื่อปลอดภยัและ
ความสวยงามของ
อาคารสถานท่ี 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ขนาดยาว 
๑๕๐ ม. สูง 
๑.๖๐ ม. 

1.00     โครงการ 1,100,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

31. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บาต ู๒ ข้างทาง 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ขนาดกว้าง 
๒.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่ ๑,๐๐๐ 
ตร.ม.  

1.00     โครงการ 1,700,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



32. โครงการ
ก่อสร้างแผงปูาย
ประชาสมัพันธ์  

เพื่อประชาสมัพันธ์ 2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ขนาดกว้าง ๖ 
ม. สูง ๔ ม. 

1.00     แผง 100,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

33. โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ละหมาดประจ า
เทศบาล 

เทศบาลต าบลต้น
ไทรมีอาคาร
ละหมาดที่เป็น 
สัดส่วน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ก่อสร้างตามแบบ
ที่ก าหนด 

ขนาดกว้าง 
๘.๐๐ ม.ยาว 
๙.๐๐ ม. สูง 
๓.๕๐ ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๕๔.๐๐ ม. 

1.00     แห่ง 650,000.00     ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ีมี
สถานท่ี
ละหมาดที่เป็น
สัดส่วน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

34. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
ประชารัฐในเขต
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อให้มีศูนย์
จ าหนา่ยสินค้าใน
เขตเทศบาลต าบล
ต้นไทร 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- ก่อสร้างตามแบบ
ที่ก าหนด 

ขนาดกว้าง 
๖.๐๐ ม. ยาว 
๒๐.๐๐ ม. สูง 
๓.๐๐ ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๘.๐๐ ม. 

1.00     ศูนย์ 1,200,000.00     มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
ในเขตเทศบาล 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

35. โครงการ
ก่อสร้างทางเดิน
คนพิการ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่คน
พิการ 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ก่อสร้างตามแบบ
ที่ก าหนด 

จ านวน ๒ ชุด 2.00     ชุด 48,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



36. โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตกีรออาตี
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อความปลอดภัย 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ก่อสร้างตาม
ปริมาณงานท่ี
ก าหนด 

จ านวน ๑ แห่ง 1.00     แห่ง 654,000.00     ศูนย์กีรออาตีมี
ลานคอนกรีต 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

37. โครงการ
ปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงาน
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งาน
ควบคุมการก่อสร้าง 

- ปรับปรุงห้องน้ า 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ขนาดพื้นท่ี 
๑๘.๐๐ ตร.ม. 

1.00     แห่ง 95,000.00     เทศบาลมี
ห้องน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

38. โครงการ
ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายก าปง
บากา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๒,๓๕๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๑๑,๗๕๐ ตร.
ม. 

1.00     สาย 5,344,000.00     ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

39. โครงการ
ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายลูโบะ
กาหย ี

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

1.00     สาย 3,024,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



40. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดูซงตือ
เงาะ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๖,๐๐๐ ตร.ม. 

1.00     สาย 3,300,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

41. โครงการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬาแบบหญ้า
เทียม 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-การ
ก่อสร้างปรับปรุง
ดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 

- สร้างสนามกีฬา 
ตามแบบแปลน 

กว้าง ๒๕.๐๐ 
ม. ยาว ๓๖.๐๐ 
ม. พื้นที่ ๙๐๐ 
ตร.ม. 

1.00     แห่ง 7,386,000.00     เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

42. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. สายลูโบะบู
ตา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม ้

1.00     สาย 3,500,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

43. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าตลาดต้นไทร 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. 
ลึก ๘๐ ม. 

  1.00   สาย   450,000.00   ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



44. โครงการ
ก่อสร้างคูระบาย
น้ าพร้อมฝาปดิ
สายสรุาบายา 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

กว้าง ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. 
ลึก ๖๐ ม. 

  1.00   สาย   750,000.00   ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าท่ีมีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

45. โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล สายโต๊ะ
มาแน 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

กว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๒๐๐ ม. 
ลึก ๖๐ ม. 

  1.00   สาย   450,000.00   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

46. โครงสร้างคู
ระบายน้ า(แตแร 
? โคกแตยอ) 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหา น้ าท่วม
ขังในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
บ าบัดน้ าเสีย-ระบบ
การรักษาความ
สะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

- ความยาวของคู
ระบายน้ าทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

ท่อ Ø ๐.๖๐ 
ม. ยาว ๕๐๐ 
ม. พร้อมบ่อพัก 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ 
ม. 

    1.00 สาย     800,000.00 ความสามารถ
ในการรองรับ
และการระบาย
น้ าที่มีมาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

47. โครงการ
ซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายเจรญิ
ศาสตร ์

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร และส่ง
สินค้าเกษตร 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- ความยาวของ
ถนนท่ีได้รับการ
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว 
๒,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
๕,๒๕๐ ตร.ม. 

1.00     สาย 7,212,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



    แนวทาง : ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

48. โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเพื่อ
ผลิตน้ าประปา 

เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของน้ า 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- คุณภาพของ
น้ าประปาท่ี
ให้บริการ 

ภายในเขต
เทศบาล 

1.00     โครงการ 30,000.00     ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

49. โครงการ
จัดหา ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ า
ผิวดิน 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- จ านวนแหล่งน้ าท่ี
จัดหา 

จ านวน ๑ แห่ง 1.00     แห่ง 100,000.00     ประชาชนได้ใช้
น าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

50. โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงหน้าแล้ง 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- ความยาวของ
ฝาย ท่ีสร้าง 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00   แห่ง   500,000.00   ประชาชนได้
ใช้น า้เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

51. โครงการ
เขื่อนกันตลิ่ง 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของตลิ่ง 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- ความยาวของ
เขื่อนที่สร้าง 

จ านวน ๑ แห่ง 1.00     แห่ง 2,500,000.00     สามารถ
แก้ปัญหาการ
กัดเซาะของ
ตลิ่ง 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



52. โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปา 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- ก่อสร้างระบบ
ประปาตามแบบ
ที่ก าหนด 

จ านวน ๑ แห่ง   6.00   แห่ง   3,600,000.00   ประชาชนได้ใช้
น าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

53. โครงการ
ขยายแนวเขต
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้
น้ าประปาได้อย่าง
ทั่วถึง 

3. การเศรษฐกิจ-
การพาณิชย-์งาน
กิจการประปา-งาน
ผลิต 

- ระยะทางขยาย
แนวเขตระบบ
ประปา 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 

1.00     แห่ง 1,000,000.00     ประชาชนใช้
น้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

    แนวทาง : จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมือง และผังต าบล 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : พัฒนาและปรับปรงุจราจร 

54. โครงการ
ติดตั้งปูายช่ือถนน 
และปูายบอก
เส้นทางในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสะดวกในการ
ค้นหาสถานท่ี 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานส ารวจ
ออกแบบ 

- จ านวนปูายช่ือ
ถนนท่ีติดตั้ง 

ติดตั้งปูายช่ือ
ถนน ในเขต
เทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 

 



55. โครงการ
ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร 

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูา
สาธารณะ 

- จ านวน
ไฟสัญญาณ
ไฟสัญญาณที่
ติดตั้ง 

จ านวน ๔ จุด 1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

56. โครงการ
จัดซื้อแผงปูาย
สัญญาณหยุด
ตรวจแบบ
ล้อเลื่อน 

เพื่อเตรียมการ
ปูองกันในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-พัฒนา
ระบบคมนาคม
ขนส่งทางบก 

- จ านวนแผงปูายที่
จัดซื้อ 

จ านวน 2 จุด 1.00     แห่ง 12,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

57. โครงการ
จัดท าปูายจราจร
สาย ไปไม้แก่น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการค้นหา
สถานท่ี 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ไฟฟูาถนน-การ
วิศวกรรม 

- จ านวนปูาย
จราจรที่จดัท า 

ถนนสายไม้
แก่น 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

    แนวทาง : จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

58. โครงการ
ติดตั้งระบบไฟฟูา 
ส่องสว่าง 

เพื่อความสะดวก
ของผู้สัญจรไปมา 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟูา ประปา ถนน 

- จ านวนเสาไฟฟูา
ที่ติดตั้ง 

ติดตั้งเสาไฟฟูา
ส่องสว่าง 
จ านวน ๖ ต้น 

1.00     โครงการ 1,200,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 



59. โครงการปัก
เสาพาดสาย 

เพิ่มความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟูา ประปา ถนน 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ขยายเขตไฟฟูา
ในเขตเทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

60. โครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ ซอย
เปาะเต๊ะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อยา่ง
เพียงพอ 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟูา ประปา ถนน 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ระยะ ๔๐๐ ม. 
ขนาดสูง ๑.๕๐ 
ม. ยาว ๑๕๐ 
ม. 

  1.00   สาย   200,000.00   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สขุาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

61. โครงการ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และ
เสาไฟฟูา ซอยแบ
ฮะ ? โต๊ะมูเด็ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-การ
สาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟูา ประปา ถนน 

- ผลผลติของ
โครงการ 

ระยะทาง 
๓๐๐ ม. 

  1.00   สาย   100,000.00   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมอาชีพ 

    แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

62. โครงการ
เยาวชนรักบ้าน
เกิด 

เพื่อสร้างอาชีพ
ให้แก่เยาวชนท่ี
ว่างงาน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดจ้างนักเรยีน
ช่วงปิดภาค
เรียน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 กลุ่มเยาวชนมี
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

63. โครงการ
อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพือ่ให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีการ
รวมกลุม่กันในการ
เสรมิรายได ้

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การสนับสนุน 

๑ กิจกรรม   1.00 1.00 กิจกรรม   100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

64. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ
ใหม่ๆเพื่อเสริม
รายได ้

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

- ร้อยละ ๓๐ ของ
ประชาชนเข้าร่วม
อบรมอาชีพ 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมี
รายได้เสริมจาก
การประกอบ
อาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 



65. โครงการ
จัดส่งกลุม่แม่บ้าน
และชุมชนของ
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มแม่บ้านเข้า
ร่วม 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 กลุ่มแม่บ้าน
และชุมชนเข้า
ร่วมโครงการ
วัฒนธรรม 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

66. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุม่
สตรสีถาบัน
ครอบครัวและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๖๐ กลุ่ม
สตรเีข้าร่วม 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 กลุ่มสตรมีี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
ได้ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

67. โครงการ
ประกวดสถาบัน
ครอบครัวดเีด่น 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของสถาบัน
ครอบครัวให้ดีขึ้น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 

- ร้อยละ ๕๐ 
สถาบันครอบครัว
มีสถานภาพท่ีด ี

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 สถาบัน
ครอบครัวมี
สถานภาพท่ีด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 
 

 



68. โครงการ
ส่งเสริมความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบ
อาชีพกับกลุ่ม
อาชีพท่ีมีอยู่ เช่น 
กลุ่ม ปักจักร 
กลุ่มท าขนม  

เพื่อให้เป็นการ
พัฒนาความรู้
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละของ ๘๐ 
ของกลุ่มอาชีพ
ได้รับการพัฒนา 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะให้กับ
กลุ่มอาชีพ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

69. สนับสนุน
โครงการศึกษาดู
งานกลุ่มสตรี
ให้แก่ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ าเภอบาเจาะ 

เพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรม และ
ความเป็นอยู่ของ
ท้องถิ่นอื่นๆ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- สตรเีข้าร่วมงาน
วัฒนธรรม 

๑ โครงการ   1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

  20,000.00 20,000.00 สตรไีดม้ีความรู้ 
เพื่อน ามาปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

70. โครงการ
พัฒนาภูมิปัญญา
และ นวัตกรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของผู้น า
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรีและกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 

- มีสถาบันภมูิ
ปัญญาและ
นวัตกรรมท้องถิ่น 
๑ แห่ง 

๑ โครงการ 1.00     ๑ 
โครงการ 

60,000.00     ประชาชนมี
สถาบันการ
เรียนรู้ที่
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม  



71. โครงการ
จัดตั้งกลุ่ม
เฟอร์นิเจอร ์

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่ ได้จัดตั้ง 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

72. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ของกล่้มอาชีพ
กล่้มสตร ี

เพื่อเพ้้่มศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพกล่้ม
สตร ี

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้
ทางด้านวิขาการ 

- จ านวนของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

กล่้มอาชีพ 
กล่้มสตรีในเขต
เทศบาลฯ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 กล่้มอาชีพ 
กล่้มสตรมีี
ความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
ได้ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชมุชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

73. โครงการ
อุดหนุนกองทุน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพื่อเป็นการ
อุดหนุนกองทุน
ฌาปนกิจศพ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 

- กองทุนได้รับการ
อุดหนุน ๑ 
กองทุน 

๑ โครงการ   1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

  100,000.00 100,000.00 กองทุนได้รับ
การอุดหนุน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 



74. โครงการ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ผู้สูงอายุทุกคน
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 3,000,000.00 3,200,000.00 3,400,000.00 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

75. โครงการ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 1,100,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

76. โครงการ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมภายในเขต
เทศบาล  

เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 

- ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

จัดสรรเงิน
สงเคราะห์ 
ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม  



77. โครงการจดั
งานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง
ให้กับผู้สูงอาย ุ

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ผู้สูงอายุทุกคน
เข้าร่วมโครงการ 

๑ กิจกรรม 1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

78. โครงการจดั
กิจกรรมและ
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ชมรม ๑ แห่ง
ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ 

๑ โครงการ   1.00 1.00 โครงการ   100,000.00 100,000.00 ชมรมผูสู้งอายุมี
คุณภาพ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

79. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาด้าน
ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และผูสู้งอาย ุ

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 

- ร้อยละ ๒๐ ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และเด็กด้อย
โอกาสเข้าร่วม 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 ๑ 
โครงการ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
พัฒนา 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม  



80. โครงการ
มอบเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส ์

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ผู้ปุวยเอดส์ทุกคน
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จัดสรรเบีย้ยัง
ชีพ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 36,000.00 36,000.00 42,000.00 ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

81. สนับสนุน
งบประมาณให้
จังหวัด ในวัน
พิการแห่งชาติ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้
พิการตามหนังสือ
สั่งการจังหวัด
นราธิวาส 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพือ่
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ผู้พิการได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สนับสนุน
งบประมาณ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ได้รับความ
ร่วมมือระหว่าง
องค์กร 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

82. โครงการ
ช่วยเหลือคนไข้
ในพระบรมวงศา
นุวงศ์และ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อช่วยเหลือคนไข้
ในพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
 

- คนไข้ในพระบรม
วงศานุวงศ์และ
ผู้ด้อยโอกาสทกุ
คนได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 คนไข้ในพระ
บรมวงศานุวงศ์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม  



83. โครงการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนท่ี 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อนจาก
เหตุการณไ์ม่สงบ 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- จ านวนประชาชน
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือนร้อน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

84. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้
มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด.ต้น
ไทร มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กิจกรรมด้าน
การถ่ายโอน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

สว่น
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

85. โครงการ
อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

เพื่อฝึกอบรมและ
ให้ความรู้หลักการ
อ่านคัมภีร์อลั กุ
รอานแก่เด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมท่ีให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



86. โครงการ
ฝึกอบรมและการ
จัดการเรียนการ
สอนอัล-กุรอาน 
(กีรออาตี) 

เพื่อฝึกอบรมและ
ให้ความรู้หลักการ
อ่านคัมภีร์อลั กุ
รอานแก่เด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลมี
โอกาสฝึกอบรม
การเรยีน การ
สอนกีรออาต ี

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 800,000.00 800,000.00 800,000.00 เด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
สามารถอ่านอัล
กุรอานได้อยา่ง
รวดเร็วและ
ถูกต้อง  

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

87. โครงการ
สมองดีเริ่มต้นที่
โภชนาการ 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและ
สติปัญญาแก่
นักเรียน  

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีนและ
ผู้ปกครอง ศพด.
ต้นไทรมีความรู้
ด้าภชนาการ  

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ และ
อารมณด์ ี

1.00 1.00 1.00 โครงการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ์ และ
อารมณด์ ี

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 



88. โครงการจดั
กิจกรรมกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพื่อสร้างความรัก 
สามัคคีแก่นักเรียน 
ผู้ปกครองและครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน ได้ร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี 

จัดกิจกรรม
กีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 55,000.00 55,000.00 55,000.00 นักเรียนเกดิ
ความรักความ
สามัคค ี

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

89. โครงการ
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

เพื่อให้เกิดความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด. ต้น
ไทรได้ร่วม
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม ความรัก 
ความผูกพัน
ภายในครอบครัว  

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 นักเรียนได้รับ
ความรักความ
อบอุ่นจาก
ครอบครัว 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



90. โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อให้นักเรียนมี
โอกาส ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีไดร้ับ
ประสบการณ์จริง 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด. ต้น
ไทรได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี  

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 65,000.00 65,000.00 65,000.00 นักเรียนได้
เรียนรู้และ
ได้รับ
ประสบการณ์
จริง 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

91. โครงการ
สานสมัพันธ์ครู
และผูป้กครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีระหวา่ง
ครูผู้ปกครอง 
นักเรียน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
เจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ครู และ
ผู้ปกครอง ศพด. 
ฃ ต้นไทรไดร้่วม
กิจกรรมเพื่อสาน
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ผู้ปกครองมีเจต
คติที่ดี ต่อครู 
ผู้บริหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ครูรูส้ภาพ
ปัญหาและภูมิ
หลังของ
นักเรียน  

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



92. โครงการจดั
งานวันส าคัญ
ต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆ
ให้กับเด็กในเขต
เทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ครู และ
ผู้ปกครอง ศพด. 
ต้นไทรไดร้่วม
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวันส าคัญ 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ  

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

93. โครงการจดั
กิจกรรมเชิดชู คน
ด ีคนเก่งของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อเชิดชู คนดี คน
เก่ง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด.ต้น
ไทร ได้ร่วม
กิจกรรม 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



94. โครงการ
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้เรียน ศพด.
ต้นไทร มีอาหาร 
กลางวันให้
รับประทาน 

อาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
ทุกช้ันป ี

1.00 1.00 1.00 โครงการ 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

95. โครงการ
อาหารเสริมนม
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร และโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้เรียน ได้
รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 

อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
นักเรียน ศพด.
ต้นไทร และ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
เทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม)อย่างทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



96. โครงการ
อนามัยโรงเรียน 

เพื่อตรวจสุขภาพ
ของเด็กอนุบาล ๓ 
ขวบ  

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด.ต้น
ไทร มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

ตรวจสุขภาพ
อนามัยของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
ดีขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

97. โครงการ
คุณธรรมน าใจ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมแก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแขง็ชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด.ต้น
ไทร มีคณุธรรม
และจริยธรรมที่ด ี

จัดกิจกรรม
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
นักเรียน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



98. โครงการ
ออมทรัพย์
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนรูจ้ัก
การออมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรยีน ศพด.ต้น
ไทร มีนิสยัรักการ
ประหยดั  

นักเรียนฝึกการ
ประหยดั อด
ออม 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 นักเรียนมีนสิัย
ประหยดั อด
ออม 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 

 

99. โครงการ
จัดตั้งโรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อจัดการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- โรงเรียนอนุบาล
เป็นสถานศึกษา
เรียนรู้ในเขต
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00 1.00 โครงการ   1,500,000.00 1,500,000.00 มีโรงเรียน
อนุบาล ใน
สังกัดเทศบาล 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 

 



100. โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม-
จริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ
เยาวชนในเขต
เทศบาลให้มี
คุณภาพ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลมี
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตมากขึ้น 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เยาวชนมี
คุณภาพ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

101. โครงการ
ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาช่วง
ปิดภาคเรียนให้กับ
เด็ก เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กและ
เยาวชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



102. โครงการ
พัฒนาห้องสมุด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

เพื่อส่งเสริมการ
อ่านและพัฒนาการ
ส าหรับเด็กเล็ก 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กเล็ก มี
ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู ้

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

1.00     โครงการ 100,000.00     มีห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู ้

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

103. โครงการ
ปรับปรุง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ห้องสมุด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
ห้องสมุด 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กเล็กมี
ห้องสมุดที่มี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีเป็นแหล่งเรียนรู ้

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

1.00     โครงการ 50,000.00     มีห้องสมุดที่มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



104. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด สู่
อาเซียน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
ห้องสมุด 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กเล็ก เกิด
ความสนใจและมี
นิสัยรักการอ่าน 

ครูและนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

1.00     โครงการ 50,000.00     มีแหล่งค้นคว้า
เกี่ยวกับ
อาเซียน 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

105. โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลต้นไทร 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

- ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ตามแบบ
มาตรฐานที่
ก าหนด 

มีอาคารที่เป็น
มาตรฐาน 
จ านวน ๑ 
อาคาร 

1.00 1.00   โครงการ 2,800,000.00 2,800,000.00   มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เพิ่มขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



    แนวทาง : ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ 

106. โครงการ
อุดหนุนกิจกรรม
ด้านกีฬาแก่
องค์กรและชมรม
กีฬาต่างๆ 

เพื่อให้องค์กร และ
ชมรมกีฬามีการ
บริหารจดัการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ชมรมและ
องค์กรเกิด
ความเข้มแข็ง 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 

 

107. โครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้กับ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ชุมชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนไดเ้ล่น
กีฬาและออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ  

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- จ านวนอุปกรณ์
กีฬาให้การ
สนับสนุน 

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาแก่ 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



108. โครงการ
จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ 

เพื่อจัดส่งนักกีฬา
ของเทศบาลเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับตา่งๆ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- จ านวนครั้งในการ
จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

109. อุดหนุน
การแข่งขันกีฬา
เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

จ านวน 1 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เยาวชนมีความ
สนใจในการ
เล่นกีฬา 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



110. โครงการ
จัดซื้อท่ีดินเพื่อ
สร้างสนามกีฬา 

เพื่อซื้อที่ดินในการ
สร้างสนามกีฬา 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- จ านวนที่ดินท่ี
จัดซื้อ 

ไม่น้อยกว่า ๔ 
ไร ่

1.00     โครงการ 900,000.00     มีที่ดินส าหรับ
สร้างสนามกีฬา 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

111. โครงการ
ก่อสร้างลานกีฬา 

เพื่อให้มีลานกีฬาใน
เขตเทศบาล 

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

- จ านวนลานกีฬาที่
สร้าง 

ขนาดกว้าง ๓๖ 
ม. ยาว ๔๒ ม. 
จ านวน ๑ 
สนาม  

  1.00   โครงการ   2,900,000.00   มีลานกีฬาใน
เขตเทศบาล 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

112. โครงการ
ถมดินเพื่อ
ก่อสร้าง สนาม
กีฬาเทศบาล 

เพื่อยกระดับหน้า
ดินให้สูงกว่าระดับ
น้ า 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

- ปริมาณดินที่ถม ขนาด ๔,๐๐๐ 
ตร.ม. หนา
เฉลี่ย ๒.๕๐ ม. 

1.00     โครงการ 3,933,000.00     มีสนามกีฬาใน
เขตเทศบาล 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 
 

 



113. โครงการ
จัดกิจกรรมกีฬา
เพื่อสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์  

เพื่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี
ระหว่างวัน 

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

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมการป้องกนั รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสขุ 

114. สนับสนุน
สมทบกองทุนลัก
ประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อสมทบเข้า
กองทนุ(สป.สช.) 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการ
สาธารณสุข 

- จ านวนกองทุนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

จัดท าและ
ด าเนิน
โครงการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 180,000.00 180,000.00 180,000.00 ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

115. โครงการ
หรือกิจกรรมใน
การพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
รูปแบบเชิง 
บูรณาการ 

เพื่อสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ อส
ม.ให้เข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการ
สาธารณสุข 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เทศบาลมี
ศักยภาพ และ 
เข้มแข็ง 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 350,000.00 350,000.00 350,000.00 อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ศักยภาพ และ 
เข้มแข็ง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 

 



116. โครงการ
ด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในงาน
สาธารณสุขโดย
เครือข่าย อสม.
เครือข่ายผู้น า
นักเรียน เช่น 
งานโรคตดิต่อ 
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ฯลฯ 

เพื่อสร้างและ
พัฒนางาน
สาธารณสุขใหเ้กิด
การขับเคลื่อนด้วย
ระบบเครือข่าย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-งาน
บริการส่งเสริม
อนามัย 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 มีเครือข่ายด้าน
สุขภาพในกลุ่ม
นักเรียนเพื่อ
ด าเนินงาน
สุขภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 

117. โครงการ
ให้บริการด้าน
สุขภาพแก่
ประชาชนใน
ชุมชนโดยการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพประจ า
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการเข้าถึงซึ่ง
การส่งเสริมสุขภาพ
ในเบื้องต้น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-งาน
บริการส่งเสริม
อนามัย 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดบริการ
สุขภาพ
เบื้องต้นให้แก่
ประชาชนใน
ครอบคลมุทุก
ชุมชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น
จากการได้รับ
บริการสุขภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



118. โครงการ
จัดซื้อเวชภณัฑ์ยา
และวัสดุครภุัณฑ์
ทางการแพทย์ 

เพื่อให้การบริการ
ด้านการ
รักษาพยาบาลแก่
ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลในกรณี
เจ็บปุวย 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-งาน
เวชกรรมสังคม 

- จ านวนเวชภัณฑ์
ยาและวสัดุ
ครุภณัฑ์ที่ได้รับ
การจัดซื้อ 

จัดซื้อเวชภณัฑ์
ยาและวสัดุ
ทางการแพทย์
เพื่อบริการ
ประชาชนใน
การไดร้ับ
บริการดา้นการ
รักษาพยาบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 000.00 80,000.00 ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้นงาน
รักษาพยาบาล
อย่างทั่วถึง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 

 

119. โครงการ
อุดหนนุหรือ
สนับสนุน
ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมตาม
โครงการหรือ
กิจกรรมวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
แห่งชาติให้แก่
หน่วยงาน
โรงพยาบาลหรือ
สาธารณสุข
อ าเภอหรือ
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

เพื่อให้ อสม.
เทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการในวัน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
แห่งชาติร่วมกับ อส
ม.สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-งาน
บริการส่งเสริม
อนามัย 

- จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน 

อสม. เข้าร่วม
กิจกรรม ในวัน 
อสม.แห่งชาต ิ

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 60,000.00 60,000.00 อสม.เทศบาล
ได้รับการ
พัฒนาและเปดิ
โลกทัศน์กว้าง
ขึ้นในเชิงบูรณา
การ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



120. โครงการ
ด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคตาม
โครงการที่
หน่วยงาน
เกี่ยวข้องขอรับ
งบการอุดหนุน
หรือสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการใน
พื้นที ่

เพื่อขยายเครือข่าย
ให้ครอบคลุมงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ภายในเขตพื้นท่ี 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-งาน
บริการส่งเสริม
อนามัย 

- จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใน
ด้านสุขภาพ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนใน
เขตได้รับ
บริการและ
เข้าถึงงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 

 

121. โครงการ
จ้างคนจ้างงาน
เพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนางาน
บริการดา้นงาน
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ให้เกิดผลด ี

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

จ้างคนงานเพื่อ
ปฏิบัติงาน
รักษาความ
สะอาดและ
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ภายในเขต
เทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 งานรักษาความ
สะอาดฯได้รับ
การด าเนินงาน
มีคุณภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 

 



122. โครงการ
ด าเนินการด้าน
ส่งเสริมปูองกัน
โรคเอดส ์

เพื่อปูองกันและลด
อัตราการ
แพร่กระจายของ
โรคและปัญหาจาก
เอดส ์

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และ
ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการดูแล
เอาใจใส ่

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนใน
เขตได้รับ
บริการและ
เข้าถึงงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 

 

123. โครงการ
ปูองกันควบคุม
โรคตดิต่อ เช่น 
โรคตดิต่อท่ีมีน้ า
และอาหารเป็น
สื่อ,โรคติดต่อที่มี
ยุงเป็นพาหะน า
โรค,โรคเรื้อน 
และอื่นๆ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม 
ปูองกัน และลด
อัตราการเกิดการ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อในพ้ืนท่ี 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และลด
ความเสีย่งต่อ
การเกิดโรค 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 สามารถลด
อัตราการเกิด
โรคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 

 



124. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ระบบการ
ให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
ด้วยรถพยาบาล 

เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง
ยกระดับการ
ให้บริการได้
มาตรฐาน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- การให้บริการรถ
ฉุกเฉินท่ีได้
มาตรฐาน 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 60,000.00 60,000.00 การให้บริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉินดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 

125. โครงการ
ดูแลผูสู้งอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยตดิ
เตียง แบบบูรณา
การ 

เพื่อบูรณาการการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูปุ้วยติดเตียง 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยติด
เตียง ที่ไดร้ับการ
ดูแล 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ปุวยตดิเตียง 
ได้รับการดูแล 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



126. โครงการ
ประชาร่วมใจ
ปูองกันภัย
ไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์และ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก  

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ห่างไกลจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 

 

127. โครงการ
ส่งเสริมออกก าลัง
กายของผู้สูง ผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 

 



128. โครงการ
หรือกิจกรรม
ให้บริการ
สาธารณะงาน
รักษาความ
สะอาด และ
ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ 

เพื่อจัดซื้อถังขยะ
บริการประชาชน
ตามความจ าเป็น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-
สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

- จ านวนที่ถังขยะ 
ที่จัดซื้อเพื่อ
บริการประชาชน 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

1.00     โครงการ 200,000.00     พื้นที่ในเขต
เทศบาลสะอาด 
และมีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ไม่มีข้อมลู 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

    แนวทาง : ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกบัการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

129. อบรมให้
ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

จัดอบรมให้กับ
บุคลากร
เทศบาล
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
จ านวน ๑ รุ่น 
จ านวน ๕๐ คน 
 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 บุคลากรไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารพ.ศ. 
๒๕๔๐ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต.  

130. โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้ 1. บริหารทั่วไป- - ร้อยละ ๘๐ ของ ๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนรู้ถึง ส่วน
 



อบรมสิทธิ
พลเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

เข้าใจถึงสิทธิความ
เป็นพลเมือง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกจิ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมมีความรูส้ิทธิ
พลเมือง 

สิทธิและหนา้ที ่ สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

131. โครงการ
สิทธิเด็ก เยาวชน
เพื่อการพัฒนา 

ปกปูองสิทธิเด็ก 
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-
ส่งเสริมการถ่าย
โอนภารกิจของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ร้อยละของ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เด็ก เยาวชนรู้
ถึงสิทธิของ
ตนเอง 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

132. โครงการ
เวทีประชาคม 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหา
ของประชาชน 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมประชาคม 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 แผนพัฒนาสาม
ปี 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

133. โครงการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

- ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชาชนท่ีมาใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00     โครงการ 400,000.00     ประชาชนมาใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    แนวทาง : พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

134. โครงการ
ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ อปพร.ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้
และเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-
การวางแผนปูองกัน
ภัย 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อป
พร.) 

    1.00 โครงการ     100,000.00 อปพร.มีความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

135. โครงการ
ติดตั้งกล้อง 
CCTV 

เพื่อใช้ในการการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

- จ านวนกล้อง 
CCTVที่ติดตั้ง 

กล้อง CCTV 1.00     โครงการ 100,000.00     ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

136. โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันสา
ธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือทาง
ราชการในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบภายใน-
การประชาสัมพันธ์
ปูองกันภัย 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
ประจ าปี อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

137. โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติต่างๆ 

เพื่อบรรเทาทุกข์แก่
ผู้ประสบภยัพิบัติ
ต่างๆ ในเบื้องต้น 

1. บริหารท่ัวไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน
เทศกิจ-กิจกรรมด้าน
นิติการ 

- จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

จ านวน
ผู้ประสบภยั
พิบัติต่างๆ ใน
แต่ละครั้ง 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

138. โครงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต์
ปลอดภัย  

เพื่อบรรเทาและ
ปูองกันปัญหาความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. บริหารท่ัวไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย-การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

2.00 2.00 2.00 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



    แนวทาง : เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

139. โครงการ
จัดเก็บข้อมลู
ความจ าเป็น
พื้นฐาน 

เพื่อจัดเก็บข้อมลู
สถิติของประชากร
ในเขตเทศบาลเป็น
ปัจจุบัน 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

- เทศบาลมีข้อมลู
ความจ าเป็น
พื้นฐานท่ีถูกต้อง 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 40,000.00 40,000.00 มีข้อมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

140. โครงการ
ปรับปรุงแผน
ชุมชน และศึกษา
ดูงาน 

เพื่อปรับปรุง
ทบทวนแผนชุมชน 

1. บริหารทัว่ไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
ท้องถิ่น 

- ทุกชุมชนมีแผน 
ชุมชน 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 มีแผนชุมชนที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

141. โครงการ
ประกวดชุมชนน่า
อยู่อย่างยั่งยืน
และครอบครัว
ต้นแบบ 

เพื่อคัดเลือกชุมชน
น่าอยู่ 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ชุมชนน่าอยู่ และ
มีครอบครัวที่เป็น
ต้นแบบ 

1 คร้ง 1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ชุมชนในเขต
เทศบาลน่าอยู่ 
และมี
ครอบครัว
ต้นแบบ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

142. โครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อลดปัญหาการ
ติดยาเสพตดิของ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
กิจกรรมด้านนิติ
การ 

- ร้อยละ ๖๐ ของ
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1 ครั้ง 1.00 1.00 1.00 โครงการ 19,500.00 19,500.00 19,500.00 ปัญหายาเสพ
ติดในเขต
เทศบาลลด
น้อยลง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์,
ส านัก
สาธารณสุข 

 



    แนวทาง : เสริมสร้างให้ผูน้ าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพือ่เพิ่มศกัยภาพในการแกป้ัญหาความมั่นคง 

143. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน 
และทัศนศึกษา ดู
งาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถแก้ปัญหาได้ 

1. บริหารทั่วไป-
งานรักษาความ
สงบ-งานเทศกิจ-
กิจกรรมด้านนิติ
การ 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน
มีความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น า
ชุมชน มีความรู้ 
ความ สามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

    แนวทาง : ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในทอ้งถิ่นและเมืองชายแดนเพือ่รองรบัประชาคมอาเซียน 

144. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
และจัดระเบียบ
การจ าหน่าย
สินค้าบนพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุนเป็น
การกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

- ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการจ าหน่าย
สินค้าบนพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ประชาชนมี
ทางเลือก
อุปโภคบรโิภค
สินค้าและ
อาหารอีกท้ัง
เศรษฐกิจมี
แนวโน้มดีขึ้น 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์, 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



145. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ร้านค้าชุมชนบ้าน
บาตูและแผงลอย
ร้านค้าประกอบ
จ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาล 

เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงลาน
ร้านค้าชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องอีกทั้ง
รองรับพื้นท่ีในการ
จ าหน่ายสินค้าให้
เป็นระบบ
สอดคล้องตาม
เกณฑ์ช้ีวัดดา้น
สุขาภิบาลอาหาร 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว-งาน
วางแผนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
ร้านค้าชุมชนและ 
แผงลอยได้รับ
การปรับปรุง 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 720,000.00 720,000.00 720,000.00 แผงลอย 
ร้านค้าประกอบ
จ าหน่ายอาหาร
ได้ยกระดับ
ความมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 

 

146. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมดูแล
รักษาตลาดสด
และซุ้มร้านค้า
ชุมชน 

เพื่อให้ตลาดสด
และร้านค้า
จ าหน่ายอาหาร
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสุขาภบิาล
อาหารและ
สิ่งแวดล้อม 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว-งาน
วางแผนเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- จ านวนตลาดสด
และซุ้มร้านค้าท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ตลาดสดและ
ร้านอาหาร
ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
เป็นไปตาม
แนวทางที่
ถูกต้อง 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 ตลาดสดและ
ซุ้มร้านค้า
ชุมชน อยู่ใน
สภาพดี และได้
มาตรฐานตาม
เกณฑต์ัวช้ีวัด
ด้านสุขาภบิาล 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 



    แนวทาง : ส่งเสริมระบบเศรษฐกจิชมุชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

147. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได ้

เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น-งานปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน
ในชาติให้มีความ
จงรักภักดีในสถาบัน 

- ร้อยละ ๖๐ ของ
ชุมชนในเขต
เทศบาล มีความ
เข็มแข็ง 

1 โครงการ 1.00   1.00 โครงการ 80,000.00   80,000.00 ชุมชนมีความ 
เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

148. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

- จ านวนของ
ประชาชนท่ีสนใจ
อาชีพตามหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ชุมชนมีความ 
เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 
 

 

    แนวทาง : พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

149. โครงการ
ท้องถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ี
สีเขียว และวัน
เทศบาล 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
โดยการปลูกต้นไม้
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ และ
ร่วมถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาส
พระบรมสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
และเพื่อร าลึกถึง
การก่อตั้งเทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
งานปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน
ในชาติให้มีความ
จงรักภักดีใน
สถาบัน 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และ
ท าความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชน
ร่วมกันปลูก
ต้นไมเ้พื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



150. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
ตามโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้
เข้าใจ เกษตร
ทฤษฎีใหม ่

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
งานปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน
ในชาติให้มีความ
จงรักภักดีใน
สถาบัน 
 
 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ประกอบอาชี
ทฤษฎีใหม่ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้น าชุมชนได้น า
แนวทฤษฎี
ถ่ายทอดให้
ประชาชน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แนวทาง : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

151. โครงการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าโครงการ
ต้นไม้พูดได้ 
โครงการแยก
ขยะลดภาวะ
โลกร้อน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จะเห็น
ความส าคญั
ของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 

 



152. โครงการ
ส่งเสริมหรือ
อนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

เพื่อด าเนินการตาม
นโยบายรัฐด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
เทศบาลเมืองน่าอยู่ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 เกิดการขับ 
เคลื่อนการ
พัฒนาเมือง
ตาม
กระบวนการ ?
เทศบาลเมือง
น่าอยู่ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ? 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 

 

153. โครงการ 
รักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ก
เถลิงถวัลย์ราช
สมบัติ ครบ ๗๐ ปี 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทัว่ไป-
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชน
ร่วมกันปลูก
ต้นไม ้

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

    แนวทาง : ปรับปรุงภมูิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

154. โครงการ
ประกวด
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

- จ านวนชุมชนที่
เข้าร่วมประกวด 

จัดประกวด
ชุมชนทั้ง ๘
ชุมชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ชุมชนในเขต
เทศบาลมคีวาม
กระตือรือร้นใน
การปรับปรุง
ชุมชนของ
ตนเองมากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



155. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ และรักษา
สิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาล 

2. บริการชุมชน
และสังคม-เคหะ
และชุมชน-งาน
ก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล-
ระบบการรักษา
ความสะอาด 

- ชุมชนที่ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน ๘ 
ชุมชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชน
ในเขตเทศบาล 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 

 

    แนวทาง : จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏกิูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พังงานทดแทน 

ไม่มีข้อมลู 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

    แนวทาง : ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

156. โครงการ
ของดีอ าเภอบา
เจาะ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของ
อ าเภอบาเจาะ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

อุดหนุนให้กับท่ี
ท าการปกครอง
อ าเภอบาเจาะ 

  1.00 1.00 โครงการ   150,000.00 150,000.00 ประชาชนมี
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

157. โครงการ
จัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่างๆ 

เพื่อรักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้สืบเนื่อง
ไป 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดกิจกรรม
ถวายความ
จงรักภักดีและ
กิจกรรมพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สืบสาน
ประเพณีให้คง
สืบเนื่องต่อไป 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



158. โครงการ
จัดงานประเพณี
วันรายอ 1. วัน
รายออิดิลฟติรี 2. 
วันรายออิดิลอฎั
ฮา 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงวัน
ส าคัญทางศาสนา
อิสลามและมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 2 
กิจกรรม 

1.00 1.00 1.00 กิจกรรม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ประชาชน
ตระหนักถึงวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาอิสลาม
และมสี่วนร่วม 
ในการสืบสาน
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 

 

159. โครงการ
จัดงานเมาลิด 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ให้คง
อยู่สืบไป 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน ๑ 
โครงการ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ประชาชนได้
อนุรักษ์ 
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 

 



160. โครงการ
รอมฎอนสมัพันธ์ 

เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนเห็น
คุณค่าของการถือ
ศีลอดในเดือน
รอมฎอน และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 

 

161. โครงการ
อาซูรอสัมพันธ ์

เพื่อสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณี 
วัฒนธรรม อัน
ดีงามของ
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 

 



162. สนับสนุน
โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุน
โครงการฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

สนับสนุน
งบประมาณ 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพื่อฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

163. โครงการ
จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กและ
เยาวชนมีความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและมี
ความสามารถ
ในทางที่
เหมาะสม 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



    แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่น และปูชณียบุคคล 

ไม่มีข้อมลู 

    แนวทาง : เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

164. โครงการ
จัดบรรยายธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม และ
สามารถปฏิบัตไิด้
ถูกต้อง 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1 โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลัก
ศาสนาได ้

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 

165. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณแก่
มัสยดิอัตตรับี
ยะห์ (เฉลมิ) 

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00 1.00 โครงการ   120,000.00 120,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ 
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



166. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณแก่
มัสยดิบูรฮานุด
ดีน (บาตู) 

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00 1.00 โครงการ   40,000.00 40,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 

 

167. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ แก่
มัสยดิดารลุอา
มาน (บอเวาะลือ
เมาะ) 

เพื่อให้มัสยิดไดม้ี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

1 โครงการ   1.00 1.00 โครงการ   40,000.00 40,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 

 



168. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
มัสยดิญันนาตลุ
ฟิรเดาซ ชุมชนลู
โบะกาหย ี

เพื่อให้มัสยิดไดม้ี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

1 โครงการ   1.00 1.00 โครงการ   200,000.00 200,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

169. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
มัสยดิซีรอตลุญัน
นะห์ ชุมชนกอตอ 

เพื่อให้มัสยิดไดม้ี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00 1.00 โครงการ   40,000.00 40,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



170. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
มัสยดิดารลุมุคลี
ซีน ชุมชนบือแน
ปีแย 

เพื่อให้มัสยิดมี
งบประมาณในการ
บริหารจดัการ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-
งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

- จ านวน
งบประมาณที่ให้
การอุดหนุน 

จ านวน ๑ แห่ง   1.00 1.00 โครงการ   40,000.00 40,000.00 มัสยดิสามารถ
บริหารจดัการ
มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ไม่มีข้อมลู 
 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    แนวทาง : ความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

171. อบรม
สัมมนาและ
เดินทางไป ทัศน
ศึกษาดูงาน
ภายในและนอก
ราชอาณาจักร
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างมี
ประสบการณ์จาก
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จัดอบรมและ
น าคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
พนักงานจ้างไป
ศึกษาดูงานใน
ประเทศ นอก
ราชอาณาจักร 

1.00 1.00 1.00 1 
โครงการ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ท าให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงาน 
เทศบาลและ
พนักงานจ้างที่
ผ่านการอบรม
และศึกษาดูงาน 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



172. เดินทางไป
ราชการเพื่อ
ประชุมอบรม
สัมมนาใน
หลักสตูรตา่งๆ 
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์
แก่บุคลากรท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการมี
วิสัยทัศน์ที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

173. โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น ตาม
แผนการฝึกอบรม
ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากร
ท้องกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เทศบาลเข้ารับ
การฝึกอบรม 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 50,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

174. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูผูส้อน
และเจา้หน้าท่ีมี
ความรู้ความ 
สามารถในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษามากขึ้น  

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ครูผูส้อนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 



175. โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ครูผูส้อนอัล-กุ
รอาน (กีรออาตี)
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อฝึกอบรมและ
ให้ความรู้หลักการ
อ่านคัมภีร์อลักุ
รอาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ครูผูส้อนกีรอ
อาตี 

1.00   1.00 โครงการ 200,000.00   200,000.00 ครูผูส้อนและ
บุคลากรมี
ศักยภาพ
ปฏิบัติงาน ไดด้ี
ยิ่งข้ึน 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

176. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน
ด้านการดูแล
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
เจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้าง 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
ด้านงานรักษาความ
สะอาด 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

อบรมทัศน
ศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้าง 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 150,000.00 200,000.00 200,000.00 งานรักษาความ
สะอาดมี
แนวโน้มดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



177. โครงการ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมฝึกอบรม 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ี 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพนักงานเข้า
ร่วมอบรม 

เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 60,000.00 80,000.00 80,000.00 เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้
ความสามารถ
และมีคณุธรรม
จริยธรรม 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

178. โครงการ
อบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส่งเสริมให้บุคลากร
มีค่านิยมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรเข้าร่วม
การอบรม 

อบรมบุคลากร
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 บุคลากรมี
ค่านิยมในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

179. โครงการ
ทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการบริการ
และคณุธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใน
องค์กร 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมของ
บุคลากร
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

1.00     โครงการ 200,000.00     บุคลากรมีการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 
 

 

180. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของกอง
คลัง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพฒันาบุคลากร 

- จ านวนครั้งท่ีเข้า
รับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

 



181. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของกอง
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนครั้งท่ีเข้า
รับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

182. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนครั้งท่ีเข้า
รับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 



183. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของกอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนครั้งท่ีเข้า
รับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 
 
 

 

184. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของกอง
ช่าง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
บุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนครั้งท่ีเข้า
รับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
เดินทางไป
ราชการ 

1.00 1.00 1.00 ครั้ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 

185. โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น ตาม
แผนการฝึกอบรม
ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากร
ท้องกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- จ านวนครั้งของผู้
เข้ารับการอบรม 

พนักงาน
เทศบาลเข้ารับ
การฝึกอบรม 

1.00     ครั้ง 35,000.00     สามารถน าสิ่งที่
ได้รับมาพัฒนา
พัฒนางานของ
ตนเองและเพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 

 



    แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือใช ้ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

186. จัดซื้อ
ครุภณัฑ์ในการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
และสามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนที่จัดซื้อ ๑. ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง ๑.
จัดซ้ือรถยนต์
ดับเพลิง ๒. 
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ๑.
จัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก ๒. 
เครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

1.00     เครื่อง 11,100.00     เทศบาลมี
เครื่องมือ 
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

187. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เก้าอี้คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนเก้าอี้
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื้อ 

จ านวน ๔ ตัว  4.00     ตัว 4,800.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

188. โครงการ
จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ 
บีทียู 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน 

บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน
เครื่องปรับอากาศ
ที่จัดซื้อ 

จ านวน ๑ เครื้้
อง 

1.00     เคร่้้อง 28,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

189. โครงการ
จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 

เพื่อใช้ในการเก็บ
ภาพการจัด
กิจกรรมโครงการ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน ๑ ตัว จ านวน ๑ ตัว 1.00     เคร่้้อง 25,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



190. โครงการ
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

บริหารท่ัวไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

- จ านวนตู้เหล็กท่ี
จัดซื้อ 

ส านักปลดั 
จ านวน ๒ ใบ 
กอง
สาธารณสุขฯ 
จ านวน ๑ ใบ 

2.00     ใบ 10,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

191. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เก้าอี้ท างาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนเก้าอี้
ท างานท่ีจัดซื้อ 

จ านวน ๒ ตัว  2.00     ตัว 5,200.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

192. โครงการ
จัดซื้อโตะ๊ท างาน 
ระดับ 3 - 6 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อใช้เป็นโต๊ะ
ท างานส าหรับ
ครูผูส้อนประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนโต๊ะ
ท างานพร้อม
เก้าอี้ท่ีจะซื้อ 

จ านวน ๒ ชุด 2.00     ชุด 10,000.00     ครูมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 



193. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

ครุภณัฑ์
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์
จ านวน ๑ ตัว 

  1.00   ตัว   10,000.00   การปฏิบัติงาน
มี ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

194. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน
คอมพิวเตอร์ที่
จัดซื้อ 

คอมพิวเตอร ์
จ านวน ๑ 
เครื่อง 

  1.00   เคร่้้อง   25,000.00   การปฏิบัติงาน
มี ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

สว่น
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

195. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ ์
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
คลัง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารท่ัวไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารท่ัวไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

- จ านวนครุภณัฑ์ที่
จัดซื้อ 

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ
ประตู ๒ บาน 

  1.00 1.00 ใบ   3,190.00 3,190.00 มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

 



196. โครงการ
จัดซื้อท่ีดิน
ส าหรับเป็น
สถานท่ีทิ้งขยะมูล
ฝอยเพื่อรองรับ
ในอนาคต 

เพื่อให้พื้นที่ในเขต
เทศบาลน่าอยู่
อาศัยมากขึ้น  

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่จัดหา ๑ แปลง     1.00 แปลง     3,000,000.00 เป็นการรองรับ
การจัดการขยะ
และลดปัญหา
ความขัดแย้ง
กรณีพื้นที่คาบ
เกี่ยวกับ
ชาวบ้าน 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

197. โครงการ
จัดซื้อถังขยะหรือ
ภาชนะในการ
รองรับขยะมลู
ฝอยในเขตชุมชน 

เพื่อเป็นการรองรับ
ขยะในอนาคตและ
มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความเป็นจริง
ตามละแวกหรือจดุ
ที่ต้องให้บริการ
ด้านสาธารณะ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่จัดหา จัดซื้อถังขยะ
หรือภาชนะ
รองรับขยะมลู
ฝอย 

1.00     ใบ 100,000.00     ระบบการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
ตามความเป็น
จริง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 



198. โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล 

เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ได้
ยกระดับมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ช้ีวัดใน
เบื้องต้น 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- ผลผลติของ
โครงการ 

๑ โครงการ 1.00     โครงการ 150,000.00     โรงฆ่าสัตว์มี
การพัฒนา
ปรับปรุงตาม
เกณฑ ์

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

199. โครงการ
จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ ขนาด ๑๐ 
ลบ.ม.ม. จ านวน 
๑ คัน 

เพื่อการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขต
เทศบาลเกดิความ
รวดเร็วและ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวน ๑ คัน ขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล 

1.00     คัน 4,000,000.00     ในเขตเทศบาล
เกิดความ
สะอาดและ
ปลอดจากเชื้อ
โรค 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

 



200. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ ์
สนามเด็กเล่น 
ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ต้นไทร 

เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์เครื่องเล่น
สนามอย่าง
เหมาะสม 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนครุภณัฑ์
สนามเด็กเล่นท่ี
จัดซื้อ 

ครุภณัฑ์ สนาม
เด็กเล่น 

1.00 1.00 1.00 ช้ิน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เด็กเกิด
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านักการ
ศึกษ 
 

 

201. โครงการ
จัดซื้อเครื่องยนต์
ปั่นไฟ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนเครื่องปั่น
ไฟท่ีจัดซื้อ 

ใช้น้ ามัน
เบนซิน ๒๐ 
KW. กระแสไฟ
ออก ๒๒๐ V. 

1.00     เคร่้้อง 8,000.00     มีเครื่องมือใน
การ ส ารองไฟ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

202. โครงการ
จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ ๑ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน
คอมพิวเตอร์ ท่ี
จัดซื้อ 

จ านวน ๑ 
เครื่อง 

1.00     เคร่้้อง 22,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 

 



203. โครงการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ 
ชนิด LED (๓๐ 
หน้า/นาที) 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

จ านวน ๑ 
เครื่อง 

1.00     เคร่้้อง 7,900.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

204. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องปริ้นเตอร ์

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนปริ้นเตอร์
ที่จัดซื้อ 

เครื่องปริน
เตอร์ จ านวน 
๑ เครื่อง 

1.00     เคร่้้อง 10,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 

 



205. โครงการ
ซื้อท่ีดินบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

เพื่อขยายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลต้น
ไทร 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ดินท่ี
จัดซื้อ 

จ านวน ๑ ไร ่     1.00 ไร ่     900,000.00 ขยายพื้นที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ต้นไทร 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

206. โครงการ
ถมดินบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล ต้นไทร 

เพื่อลดปัญหาการ
กัดเซาะของน้ า 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- ปริมาณดินที่ถม จ านวน ๑ ไร่ 
หนาเฉลี่ย 
๒.๐๐ ม. 

    1.00 ไร ่     700,000.00 เพิ่มพื้นท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และลดปัญหา
การกัดเซาะ
ของพื้นที่ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

207. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ์พัสดุ และ
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



208. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
คลัง 

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์พัสดุ และ
ทรัพย์สิน ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนท่ีช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 
 
 

 

209. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
การศึกษา  

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ์พัสดุ และ
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 

 

210. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ พัสดุและ
ทรัพย์สิน ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 
 
 

 



211. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
สวัสดิการสังคม  

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ พัสดุ และ
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 
 

 

212. ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
ช่าง  

เพื่อซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ พัสดุ และ
ทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งาน 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนที่ช ารุด
เทียบกับจ านวนท่ี
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์และ
ทรัพย์สินอื่นๆ  

1.00 1.00 1.00 รายการ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 บ ารุงรักษา
ครุภณัฑ ์พัสดุ 
และทรัพยส์ิน 
ให้อยู่ในสภาพด ี

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 

213. โครงการ
จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
และสามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนที่จัดซื้อ รถยนต์
ดับเพลิง 

  1.00   คัน   4,000,000.00   เทศบาลมี
เครื่องมือ 
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

214. โครงการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
และสามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนที่จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

1.00     เคร่้้อง 7,900.00     เทศบาลมี
เครื่องมือ 
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



215. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
และสามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

- จ านวนที่จัดซื้อ เครื่องส ารอง
ไฟฟูา 

1.00     เคร่้้อง 3,200.00     เทศบาลมี
เครื่องมือ 
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

216. โครงการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
เก้าอี้คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนเก้าอี้
คอมพิวเตอร์ ท่ี
จัดซื้อ 

จ านวน ๑ ตัว 1.00     ตัว 1,200.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

217. โครงการ
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนตู้เหล็กท่ี
จัดซื้อ 

จ านวน ๑ ใบ 1.00     ใบ 5,000.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 



218. โครงการ
จัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนเก้าอี้
ท างานท่ีจัดซื้อ 

จ านวน ๑ ตัว 1.00     ตัว 3,500.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

219. โครงการ
จดัซื้อครภุัณฑ์
เก้าอี้ท างาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนเก้าอี้
ท างานท่ีจัดซื้อ 

จ านวน ๓ ตัว 3.00     ตัว 6,900.00     มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

 

    แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

220. โครงการ
คุณธรรมน าชีวิต 

เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
ของเจ้าหน้าท่ี 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรม 

๑ โครงการ 1.00 1.00 1.00 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

221. โครงการ
จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ประชาสมัพันธ์การ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การประชาสัมพันธ์ 

- จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

ปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

1.00 1.00 1.00 แผ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนมีจิต 
ส านึกในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



    แนวทาง : พัฒนาปรับปรุงและสร้างระบบการให้บรกิารที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ 

222. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

4.00 4.00 4.00 คน 444,000.00 444,000.00 444,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

223. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของกองคลงั 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

3.00 3.00 3.00 คน 324,000.00 324,000.00 324,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

 

224. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของกอง
การศึกษา 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

4.00 4.00 4.00 คน 432,000.00 432,000.00 432,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



225. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของกองสาธาณ
สุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

16.00 16.00 16.00 คน 1,632,000.00 1,632,000.00 1,632,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ , 
ส านัก
สาธารณสุข 

 

226. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของกอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

1.00 1.00 1.00 คน 108,000.00 108,000.00 108,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
สังคม, ส านัก
สวัสดิการ
สังคม 

 

227. โครงการ
จ้างเหมาบริการ
ของกองช่าง 

เพื่อการบริการที่
รวดเร็วทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
บุคคล 

- ปริมาณงานท่ี
ได้รับ 

พนักจ้างเหมา
บริการ 

3.00 3.00 3.00 คน 330,000.00 330,000.00 330,000.00 เทศบาลมีการ
บริการที่
รวดเร็วทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 

 



    แนวทาง : ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบรกิารประชาชน 

228. โครงการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการ
ให้บริหารของ
เทศบาล 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้มารับ
บริการในการ
ให้บริการด้านต่างๆ
ของเทศบาล 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

จัดส ารวจหรือ
จัดจ้างส ารวจ
ความคิดเห็น
และความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สามารถน าผล
การส ารวจมา
ปรับปรุงการ
พัฒนางานของ
เทศบาลได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

229. โครงการ
เทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและ
สร้างทัศนคติทีด่ีต่อ
การปฏิบัติงานใน
การบริการ
ประชาชนของ
บุคลากร 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงาน
ทั่วไป 

- จ านวนครั้งท่ี
พบปะประชาชน 

เยี่ยมเยียน
ประชาชน 

1.00 1.00 1.00 โครงการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน
ในการบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

    แนวทาง : พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

230. โครงการ
จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อให้การ
ประชาสมัพันธ์มี
ประสิทธิภาพ 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-
งานบริหารทั่วไป-
การประชาสัมพันธ์ 

- ปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

จัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

1.00 1.00 1.00 อัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 มีปูายประชา 
สัมพันธ์เพื่อ
ประชา สัมพันธ์
งานต่างๆ 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

    แนวทาง : ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ไม่มีข้อมลู 
 

ข้อมูล ณ 14/10/2559 

 


