ร่าง

แผนการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักปลัดเทศบาล
งานนโยบายและแผน

คํานํา
เทศบาลตําบลสํานักท้อน ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๕
ข้อ ๒๖ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมด ในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นอกจากนี้แผนการดําเนินงาน
จะทําให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลสํานักท้อน ในการให้ข้อมูล ทําให้การ
จัดทําแผนการดําเนินงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี เทศบาลตําบลสํานักท้อนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑
บทนํา
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

๑
๑
๑
๒
๒
๕

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬา และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖
๑๐
๑๓
๒๒
๒๗
๓๙
๔๒

ส่วนที่ ๓
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

๕๒

แผนการดําเนินงานของหน่วยงานอื่น

๕๘

-๑-

สวนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน

๑. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะกระทําให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคี วามสะดวกมากขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี และสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาสามปี และการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
๓. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยจะสอดคล้อง
และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา

๒. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

-๒-

๓. แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เป็นแผนทีแ่ ยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ ( Action Plan )
๒. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ขัน้ ตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-๓จากขัน้ ตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข
างตนสามารถเขียนเปนแผนภูมไิ ดดงั นี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการ
ที่จะมีการดําเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกําหนด ไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-๔-




แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการ

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

-๕-

๕. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
การวางแผนการดําเนินงานถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดําเนินการ
พัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และงบประมาณ เพราะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว โดยเฉพาะในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานได้เน้นในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาเพื่อนํามาคัดเลือกและจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ให้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้แผนการดําเนินงานยังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนการ
ดําเนินงานกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลอีกด้วย

-๖-

สวนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ
ซึ่งจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.๑ เพื่อได้มีถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
๑.๒ เพื่อได้มีการระบายน้ําออกจากอาคารบ้านเรือนโดยสะดวก
๑.๓ เพื่อขยายการให้บริการน้ําประปา

พ.ศ.๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อได้มีถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
๒. เพื่อได้มีการระบายน้ําออกจากอาคารบ้านเรือนโดยสะดวก
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ.๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ซอยเทศบาล ๒๐ เชื่อมซอยเทศบาล
๑๘/๑

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐
เมตร ยาวรวม ๓๗๕ เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจร
ที่เสียหาย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผัง
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๑
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๑

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
งบประมาณ ๒,๐๙๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๑
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

-๗-

๑

ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ.๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
ถนนสายสํานักท้อน - สระแก้ว (ช่วงสาม
แยกปากทางวัดสมบูรณาราม หน้าเทศบาล)

- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว ๗๗๙ เมตร โดยก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
งบประมาณ ๓,๓๔๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๑
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๔

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ซอยเทศบาล ๑๐/๑

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐
เมตร ยาวรวม ๒๗๑ เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจร
ที่เสียหาย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผัง
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล
๓๕/๕ , ซอยเทศบาล ๓๕/๖ (ปั๋ง ๑ ,
ปั๋ง ๒) รวมซอยเทศบาล ๓๕ ถึงรางเดิม

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางกว้าง
๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๖๙ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๗ ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐
เมตร ยาวรวม ๓๖๙ เมตร

หมู่ที่ ๖
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

-๘-

๓

ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ.๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ

- ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐
เมตร ยาวรวม ๓๔๐ เมตร
พร้อมซ่อมผิวจราจรเดิมที่เสียหาย โดยก่อสร้าง
ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

-๙-

- ๑๐ -

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑ เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลมีความสวยงาม และเป็นมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๒.๒ เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล
๒.๓ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการใช้
สารเคมี
๒.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้น่าอยู่
๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในที่สาธารณะ

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลมีความสวยงาม และเป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ค่าจัดซื้อแบบจําลองลักษณะภูมิประเทศ

- จัดจ้างทําแบบจําลองลักษณะภูมิประเทศ
สามมิติของเทศบาลตําบลสํานักท้อน จํานวน
๑ ชุด (Model)
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท

เขตตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๒

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนสํานักท้อน จังหวัดระยอง

- ดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การจัดทําผังเมืองรวมชุมชนสํานักท้อน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

เขตตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

- ๑๑ -

๑

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขตเทศบาล
๒. เพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน

จัดกิจกรรม
- อบรมแกนนําจากชุมชนในการดําเนินงาน
คัดแยกขยะ
- รณรงค์เก็บขยะในชุมชนในวันสําคัญ
- ประกวดชุมชนในการดําเนินงานคัดแยกขยะ
- การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ํายาชีวภาพในชุมชน
- จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

๒

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุ
๑๐ ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๑๒ -

๑

- ๑๓ -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้าน
สาธารณสุข
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อโดยการเฝ้าระวัง
เพื่อให้ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหาร
และปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๓.๗ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
๓.๘ เพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๓.๙ เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจรักษา และให้คําปรึกษาด้านสุขภาพให้
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๓.๑๐ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

- จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ
๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

- ๑๔ -

โครงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน ฯ

๒

โครงการ อปพร.ร่วมใจป้องกันภัย
อาชญากรรมและยาเสพติด

- ร่วมมือกับตํารวจและอปพร. ในการตั้งด่านตรวจ
และออกตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

๓

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
แก่สมาชิก อปพร.

- จัดฝึกอบรมทบทวนแก่สมาชิก อปพร.
จํานวน ๒๐๙ คน
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

๔

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนที่สนใจในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น งบประมาณ
๑๕,๐๐๐.- บาท

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

- ๑๕ -

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา

- ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา
จํานวน ๔๐ ราย งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๒

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ

- ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ จํานวน
๒๒ ราย งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๓

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

- ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
จํานวน ๒๕ ราย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๑๖ -

๑

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ
๒. เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อโดยการเฝ้าระวัง
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๓ รณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๑๗ -

จัดกิจกรรม
- รณรงค์การฉีดวัคซีนและยาคุมกําเหนิดให้แก่
สุนัขและแมวในชุมชนเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
- ทําหมันแบบถาวรให้แก่สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๒. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
๓. เพื่อให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการสุขาภิบาลอาหาร

- จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับ
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
- ตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านจําหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาล โดยใช้ชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-๒)
- ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารทั้ง ๕ ชนิด
คือ สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว
สารกันรา ยาฆ่าแมลง
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๑๘ -

๑

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ

- ตรวจวัดสายตา และตัดแว่นให้แก่ประชาชน
ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

๓

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

- ช่วยเหลือหรือนําส่งผู้บาดเจ็บ หรือผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น
- จัดซื้อ จัดซ่อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ทางการแพทย์
- จัดฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๑๙ -

๒

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจรักษา และให้คําปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๒. เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๕ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้จัดบริการสุขภาพตามมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

- สนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
มูลฐานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
จํานวน ๑๐ ชุมชน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อให้ อสม. ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้ง
สถานบริการทางเลือกในพื้นที่
- ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๒๐ -

๒

โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

๓

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา - ให้การสนับสนุนการดําเนินงานด้านการป้องกัน
ยาเสพติด ด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่น และ และแก้ไชปัญหายาเสพติดให้กับ ศตส.ระยอง
ชุมชน จังหวัดระยอง ประจําปี ๒๕๕๕
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

พื้นที่
เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

กอง
สาธารณสุข
และสิ่ง
แวดล้อม

- ๒๑ -

- ๒๒ -

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.๑ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
๔.๒ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้และความเข้าใจในการ
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และสารเสพติด
๔.๓ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
๔.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
๔.๕ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นภายในเขตเทศบาล
๔.๖ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๗ เพื่อให้เทศบาลมีฐานข้อมูลทีส่ ่วนราชการต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
๔.๘ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นําชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๙ เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนํามา
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
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แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๓. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นภายในเขตเทศบาล
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อกิจกรรมของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

๒

โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
ในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

- จัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ
- สํารวจปัญหาของประชาชนในระดับครัวเรือน
- รวบรวมสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
- จัดกิจกรรมให้สมาชิกเข้าใจปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก และให้ตระหนักถึงความจําเป็น
ของการป้องกันและแก้ไขโครงการ
- ประเมินผลโครงการ
งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท
- จัดกิจกรรมสําหรับครอบครัว จํานวน ๑๐
ครอบครัว ในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

- ๒๓ -

๑

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล
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แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้เทศบาลมีฐานข้อมูลที่ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพชีวิต

- จัดสํารวจข้อมูลพื้นฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

๒

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

- จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- จัดประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นปัญหา
และความต้องของประชาชน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานนโยบาย
และแผน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๒๔ -

๑

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ
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ลําดับ
ที่

โครงการจัดทําแผนชุมชน

- จัดทําแผนชุมชน ทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาล
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

๔

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน

- จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลสํานักท้อน จํานวน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานุรการ
สํานักปลัด

- ๒๕ -

๓
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มิ.ย.
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แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นําชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างเสริมศักยภาพของผู้นําชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน
จํานวน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อนและ
หน่วยงานที่ไปฝึก
อบรมศึกษาดูงาน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๒๖ -

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผู้นําชุมชน

- ๒๗ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ และมีสถานทีเ่ รียนอย่างถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
๕.๕ เพื่อแจ้งนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้ดูแล
เด็กเล็กให้เป็นทิศทางเดียวกัน
๕.๖ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีรายได้นอ้ ย
๕.๗ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
๕.๘ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
๕.๙ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ
๕.๑๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตนเอง
๕.๑๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของไทย
๕.๑๒ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและนําหลักธรรมมายึดถือ
ปฏิบัติ
๕.๑๓ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
๓. เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์
การเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล

- อุดหนุนบุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน ๔ แห่ง
งบประมาณ ๔๐๐,๓๒๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๒

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา

- จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขต
เทศบาลทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๒,๑๗๑,๕๒๐.- บาท

โรงเรียนในเขต
เทศบาล
ทั้ง ๔ แห่ง

๓ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

- สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ในเขตเทศบาลทั้ง ๔ แห่ง จํานวน ๒๐๐ วัน
งบประมาณ ๒,๗๑๔,๔๐๐.- บาท

โรงเรียนในเขต
เทศบาล
ทั้ง ๔ แห่ง

สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษา และระดับประถมศึกษา

- ๒๘ -

๑

กองการ
ศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา

- จัดหาชุดนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
หนังสือเรียน ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๕

โครงการเงินทุนการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาในเขต
เทศบาลที่ยากจนและด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับ
ปวส. หรือปริญญาตรี
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน
กองการ
ศึกษา

๖

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชน

- จัดอบรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่เยาวชนภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๗

โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน
ซัมเมอร์แคมป์

- จัดค่ายฝึกอบรมเสริมความรู้ทางวิชาการ
ฝึกดนตรีและฝึกภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก
นักเรียนและเยาวชน จํานวน ๖๐ คน
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๒๙ -

๔

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมีสถานที่เรียนอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๒. เพื่อแจ้งนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้เป็นทิศทางเดียวกัน
๓. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีรายได้น้อย
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและ
เครื่องเล่นสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล

- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๔ ศูนย์ งบประมาณ
๙๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๒

โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

- จัดปฐมนิเทศ หรือประชุมผู้ปกครอง
ปีละ ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๓

โครงการสนับสนุนเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดให้มีวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

- ๓๐ -

๑

กองการ
ศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๙๖๗,๙๘๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๕

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณ ๑,๕๗๒,๔๘๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๖

โครงการสนับสนุนค่าวัสดุการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

- จัดหาวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล ทั้ง ๔ แห่ง งบประมาณ
๑๗๒,๘๐๐.- บาท (งบเทศบาล)

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๗

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๘

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและสถานที่ใกล้เคียง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

พ.ศ. ๒๕๕๕

กองการ
ศึกษา

- ๓๑ -

๔

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

๙

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักท้อน

พื้นที่

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก
และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

- จัดทําสวนหย่อม กั้นห้องเรียน จัดทําที่นั่ง สําหรับ
เด็กเล็กและอื่น ๆ ที่เหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
- ก่อสร้างเสาธง ปูอิฐตัวหนอน ถมทราย ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้าจัดทํากันสาด
น้ําฝน บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน
รวมทั้งเปลี่ยนรางระบายน้ําให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และ
ปรับปรุงห้องน้ํา-สุขา อ่างล้างมือ ล้างหน้า ให้มี
ชนาดเหมาะสมกับเด็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า/สํานักท้อน
ปรับปรุงห้องน้ํา-สุขา อ่างล้างมือ
- ปรับปรุงโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยายร้า
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ใน รร.วัดสมบูรณาราม ,

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยายร้า

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

กองการ
ศึกษา

- ๓๒ -

๑๑ โครงการปรับปรุงอาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสํานักท้อน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
๒. เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

- จัดหาหนังสือ ข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชน เพื่อให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท

ชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชน
ในเขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองการ
ศึกษา

- ๓๓ -

โครงการจัดหาหนังสือประจําที่อ่าน
หนังสือประจําชุมชน

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
แก่ประชาชน

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาล
- จัดซื้ออุปกรณ์กีสําหรับศูนย์เยาวชนเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชน
ในเขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๒

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ้านให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๓

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล รวมทั้งจัดหาของรางวัล
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล

- ๓๔ -

๑

กอง
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลรวมทั้งจัดหาของรางวัล
มอบให้ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

๕

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านให้
ข้าราชการ พนักงานได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอบ้านฉาง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน
และ อปท.ในเขต
อ.บ้านฉาง

๖

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

- ปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้าง
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

สวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

๗

โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม
บริเวณสวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม

- ปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้าง
ลานวัฒนธรรม บริเวณสวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

สวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

พ.ศ. ๒๕๕๕

กอง
การศึกษา

- ๓๕ -

๔

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

๘

๙

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณสวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

- ปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณ
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม
งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

สวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

โครงการเพื่อก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณ
สวนสาธารณะทุ่งมะขามป้อม

- ปรับปรุงพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่ก่อสร้าง
ลานจอดรถ บริเวณสวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

สวนสาธารณะ
ทุ่งมะขามป้อม

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

กอง
การศึกษา

- ๓๖ -

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของไทย
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และจัดงานวันผู้สูงอายุ

- จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีไทย งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐.- บาท

วัดสุวรรณรังสรรค์

- จัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมเชิดชูผู้สูงวัยดํารงไว้ในสังคม
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองการ
ศึกษา

- ๓๗ -

๒

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและนําหลักธรรมมายึดถือปฏิบัติ
๒. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา และคุณธรรม จริยธรรม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
๑

- จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทาง
ศาสนา และงานรัฐพิธี
- จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองการ
ศึกษา

- ๓๘ -

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ
วันสําคัญทางศาสนา และงานรัฐพิธี

- ๓๙ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๖.๑ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๖.๒ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
๖.๓ เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)

๑

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

งานการ
เจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๔๐ -

- จ้างนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
(จบ ม.๓) ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.- บาท

พื้นที่

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชนโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)

๑

- สนับสนุนการจัดงานของจังหวัดระยอง
- โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน และงานกาชาด
- โครงการร่วมกิจกรรมในการจัดงาน
เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
- โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสุนทรภู่
- โครงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๒๙ ประจําปี ๒๕๕๔
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท

อําเภอบ้านฉาง
และจังหวัดระยอง

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักปลัด
เทศบาล

- ๔๑ -

โครงการสนับสนุนการจัดงานเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง

พื้นที่

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

- ๔๒ -

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๗.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ีของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
๗.๒ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
๗.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
๗.๔ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
การชําระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ภายในกําหนด
๗.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
๗.๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่มาเสียภาษี
๗.๗ เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทําให้การจัดเก็บรายได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๗.๘ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงฐานข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
๗.๙ เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๗.๑๐ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ และจังหวัด
๗.๑๑ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานทํางานของเทศบาล

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นที่
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการจัดงานวันเทศบาล

- จัดงานวันเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง งบประมาณ
๔๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

๒

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

- จัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

๓

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดําเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

- จัดจ้างสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทํารายงานกิจการ
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- จ้างผลิตรายงานกิจการประจําปี จํานวน
๑,๐๐๐ ฉบับ
- จ้างผลิตวารสาร ราย ๓ เดือน จํานวน
๓ ครั้ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ ฉบับ

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

๔

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

- ๔๓ -

๑

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- จ้างผลิตปฏิทินประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงาน
ผลงาน กิจกรรม จํานวน ๓,๐๐๐ ฉบับ
- จ้างผลิตสื่อแนะนําเทศบาลตามหนังสือสั่งการ
กิจกรรม
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕

- จ้างสถานีโทรทัศน์ผลิตรายการ เพื่อแถลงข่าว
สรุปผลงานประจําปี จํานวน ๑ ครั้ง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศ ผู้ดําเนิน
รายการทางเสียงตามสาย

- ดําเนินการฝึกอบรมให้กับประธานชุมชน
ประชาชนที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ เทคนิค
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศข่าวสาร และเป็นผู้
ดําเนินรายการต่าง ๆ
งบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

- ๔๔ -

๖

โครงการแถลงข่าว สรุปผลงานทางสื่อ
มวลชนแขนงต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ

๒

โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ของเทศบาล

โครงการเงินทุนเพื่อการศึกษา หรือ
พัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท

- จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตามหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เทศบาลกําหนด
- จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตามภารกิจ
และหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
- จัดทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของเทศบาล
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล

งานการเจ้าหน้าที่

สํานักท้อนและสถานที่

สํานักปลัดฯ

ไปทัศนศึกษาดูงาน

สถานศึกษาที่
ทําข้อตกลงกับ
กรมส่งเสริมฯ

สํานักปลัด
เทศบาล

- ๔๕ -

๑

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๕๕

๑

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
วิธีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
เก็บและขนขยะมูลฝอยให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง

- จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษี
จํานวน ๔ ป้าย
- จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์จัดส่งให้ผู้อยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ
- จัดทําสติ๊กเกอร์การชําระค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองคลัง

- ๔๖ -

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการชําระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ภายในกําหนด
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่มาเสียภาษี
๔. เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทําให้การจัดเก็บรายได้ทั่วถึงมากขึ้น
๕. เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงฐานข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ

๒

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- สํารวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษีเป็นประจํา
ทุกเดือน
- ทําให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง
- ทําให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- ทําให้สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผู้มา
ชําระภาษีได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

พื้นที่
เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

กองคลัง

- ๔๗ -

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

๒. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน ๑ กล้อง เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

๓. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)
จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

๔. ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า จํานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

- ๔๘ -

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

๕. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๒๑,๕๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานประชาสัมพันธ์

๖. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๖,๕๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

๗. ค่าจัดซื้อตู้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
จํานวน ๖ ตู้ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๘. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๙. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๑๐. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัด แบบใช้แก๊ส
จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

สํานักปลัดฯ

- ๔๙ -

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร

- จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน
งบประมาณ ๑,๑๓๘,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

๓

โครงการปรับปรุงห้องสํานักปลัดเทศบาล

- จัดทําตู้เก็บเอกสารและชั้นวางเอกสารภายใน
ห้องสํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

๔

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เก็บพัสดุ

- ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ เพื่อให้
สามารถใช้ประโยขน์ได้ โดยจัดทําเป็นที่เก็บพัสดุ
ส่วนกลาง
งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.- บาท

เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

- ๕๐ -

๒

พ.ศ. ๒๕๕๕

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น)
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ และจังหวัด
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทํางานของเทศบาล
๒. แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงระบบงานของเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑

- จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลสํานักท้อน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานการเจ้าหน้าที่

สํานักปลัดฯ

- ๕๑ -

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

- ๕๒ -

สวนที่ ๓
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณที่จะดําเนินการจริงโดยคิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการ และงบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ ความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
๒.๒ แนวทางการพัฒนาบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
๒.๓ แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

จํานวน
งบประมาณ

๑๐,๕๒๐,๐๐๐

ร้อยละ
ของงบประมาณ

๕

๖.๔๑

-

-

๕

๖.๔๑

๑๐,๕๒๐,๐๐๐

๓๓.๓๖

๒

๒.๕๖

๑๙๙,๐๐๐

๐.๖๓

๒

๒.๕๖

๒,๒๕๐,๐๐๐

๗.๑๓

-

-

๔

๕.๑๓

-

หน่วยดําเนินการ

๓๓.๓๖
-

- ๕๓ -

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

-

๒,๔๔๙,๐๐๐

-

๗.๗๗

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละ
ของงบประมาณ

๔

๕.๑๓

๓๓๕,๐๐๐

๑.๐๖

๓

๓.๘๕

๕๒๒,๐๐๐

๑.๖๖

๑

๑.๒๘

๑๒๐,๐๐๐

๐.๓๘

๓

๓.๘๕

๑๘๐,๐๐๐

๐.๕๗

๓

๓.๘๕

๔๔๐,๐๐๐

๑.๔๐

๑๔

๑๗.๙๕

๑,๕๙๗,๐๐๐

๕.๐๖

หน่วยดําเนินการ

- ๕๔ -

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการ
ด้านสาธารณสุข
๓.๑ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน
๓.๒ แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
๓.๓ แนวทางการพัฒนารณรงค์ควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๓.๔ แนวทางการพัฒนาป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
๓.๕ แนวทางการพัฒนาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้จัดบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละ
ของงบประมาณ

-

-

-

-

๒

๒.๕๖

๒๕,๐๐๐

๐.๐๘

๔

๕.๑๓

๖๘๐,๐๐๐

๒.๑๖

๑

๑.๒๘

๕๐๐,๐๐๐

๑.๕๙

๗

๘.๙๗

๑,๒๐๕,๐๐๐

๓.๘๒

หน่วยดําเนินการ

- ๕๕ -

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๑ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ และไม่พึ่งพายาเสพติด
๔.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิบไตย
และสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อกิจกรรมของชุมชน
๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชน
๔.๔ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของผู้นําชุมชน

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละ
ของงบประมาณ

๗

๘.๙๗

๕,๔๖๖,๒๔๐

๑๗.๓๓

๑๑
๑

๑๔.๑๐
๑.๒๘

๓,๖๐๓,๒๖๐
๖๐,๐๐๐

๑๑.๔๓
๐.๑๙

๙

๑๑.๕๔

๒,๔๓๐,๐๐๐

๗.๗๐

๒

๒.๕๖

๗๕๐,๐๐๐

๒.๓๘

๑

๑.๒๘

๑๐๐,๐๐๐

๐.๓๒

๓๑

๓๙.๗๔

๑๒,๔๐๙,๕๐๐

๓๙.๓๕

หน่วยดําเนินการ

- ๕๖ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬา และนันทนาการ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษา
๕.๒ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๓ แนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แก่ประชาชน
๕.๕ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๖ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและทํานุบํารุงรักษาศาสนา
และคุณธรรม จริยธรรม

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

๑
๑
-

๑.๒๘
๑.๒๘
-

๒

จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละ
ของงบประมาณ

๑๘,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๐.๐๖
๐.๒๕
-

๒.๕๖

๙๘,๐๐๐

๐.๓๑

๖

๗.๖๙

๖๐๐,๐๐๐

๑.๙๐

๒

๒.๕๖

๖๒๖,๐๐๐

๑.๙๘

๒
๔

๒.๕๖
๕.๑๓

๘๐,๐๐๐
๑,๙๒๓,๕๐๐

๐.๒๕
๖.๑๐

๑
๑๕

๑.๒๘
๑๙.๒๓
๑๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐
๓,๒๕๙,๕๐๐

๐.๑๐
๑๐.๓๔

๗๘

-

๓๑,๕๓๘,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

หน่วยดําเนินการ

- ๕๗ -

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง
การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๗.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจการของเทศบาล
๗.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
๗.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้
๗.๔ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน
๗.๕ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบงานของเทศบาล
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

