แผนการดํา เนิ น งาน
เทศบาลตํา บลสํา นั ก ท้ อ น
ประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

งานวิ เ คราะห น โยบายและแผน
สํา นั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตํา บลสํา นั ก ท อ น

คํานํา
เทศบาลตําบลสํานักท้อน ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๕
ข้อ ๒๖ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมด ในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้แผนการดําเนินงาน
จะทําให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลสํานักท้อน ในการให้ข้อมูล ทําให้การ
จัดทําแผนการดําเนินงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี เทศบาลตําบลสํานักท้อนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนํา
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

๑
๑
๒
๒
๕

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- 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

ส่วนที่ ๓ แผนการดําเนินงานของหน่วยงานอื่น

๖
๑๒
๑๒
๑๖
๒๑
๒๘
๓๔
๔๕
๔๙
๖๖

-๑-

ส่วนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน

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

๒. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานให้จัดทําแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น 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. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
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

-๓-

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการ
ที่จะมีการดําเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดิ ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-๔-

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน


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

-๖-

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณที่จะดําเนินการจริงโดยคิดเป็นร้อยละของจํานวน
โครงการ และงบประมาณทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
และท่อระบายน้ํา
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

๒.๒๗

๗,๙๒๐,๐๐๐

๒๑.๗๖

๑๐

๑๑.๓๖

๒,๘๔๓,๒๐๐

๗.๘๑

๑๒

๑๓.๖๔

๑๐,๗๖๓,๒๐๐

๒๙.๕๗

๒

๒.๒๗

๑,๐๑๐,๐๐๐

๒.๗๗

๔

๔.๕๕

๓๐๐,๐๐๐

๐.๘๒

๑

๑.๑๔

๖๐,๐๐๐

๐.๑๖

๗

๗.๙๕

๑,๓๗๐,๐๐๐

๓.๗๖

-๗-

๒

รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๑ ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน
๒.๒ บําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รวม

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

๒

๒.๒๗

๔๐๐,๐๐๐

๑.๑๐

๒

๒.๒๗

๓๒๐,๐๐๐

๐.๘๘

๑

๑.๑๔

๑๓๐,๐๐๐

๐.๓๖

๒

๒.๒๗

๙๐,๐๐๐

๐.๒๕

๓

๓.๔๑

๕๕๐,๐๐๐

๑.๕๑

๑๐

๑๑.๓๖

๑,๔๙๐,๐๐๐

๔.๐๙

-๘-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการ
ด้านสาธารณสุข
๓.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน
๓.๒ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๓.๓ รณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
๓.๔ ส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
๓.๕ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้จัดบริการ
ด้านสุขภาพตามมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

๒

๒.๒๗

๑๗๐,๐๐๐

๐.๔๗

๒

๒.๒๗

๒๐,๐๐๐

๐.๐๕

๓

๓.๔๑

๒๐๐,๐๐๐

๐.๕๕

๑

๑.๑๔

๗๐๐,๐๐๐

๑.๙๒

๘

๙.๐๙

๑,๐๙๐,๐๐๐

๒.๙๙

-๙-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๑ เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเอดส์ และไม่พึ่งพายาเสพติด
๔.๒ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อกิจกรรมของชุมชน
๔.๓ เสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชน
๔.๔ สร้างเสริมศักยภาพของผู้นําชุมชน

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

๙
๗
๕
๒

๑๐.๒๓
๗.๙๕
๕.๖๘
๒.๒๗

๗,๐๙๖,๘๘๐
๔,๔๘๑,๑๘๐
๕๑๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐

๑๙.๕๐
๑๒.๓๑
๑.๔๐
๒.๓๔

๕
๒๘

๕.๖๘
๓๑.๘๒

๒๑๐,๐๐๐
๑๓,๑๔๘,๐๖๐

๐.๕๘
๓๖.๑๒

๒

๒.๒๗

๙๐,๐๐๐

๐.๒๕

๓
๓

๓.๔๑
๓.๔๑

๗๕,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐

๐.๒๑
๐.๗๑

๘

๙.๐๙

๔๒๕,๐๐๐

๑.๑๗

- ๑๐ -

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬา และนันทนาการ
๕.๑ สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๕.๒ สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๓ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
๕.๔ ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน
๕.๕ ส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๖ ส่งเสริมและทํานุบํารุงรักษาศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
รวม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖.๑ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มาตรฐาน
๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๖.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

๓

๓.๔๑

๖๕๕,๐๐๐

๑.๘๐

๒

๒.๒๗

๗๐๐,๐๐๐

๑.๙๒

๒
๗

๒.๒๗
๗.๙๕

๑๑๐,๐๐๐
๖,๖๒๑,๓๐๐

๐.๓๐
๑๘.๑๙

๑
๑๕

๑.๑๔
๑๗.๐๕

๓๐,๐๐๐
๘,๑๑๖,๓๐๐

๐.๐๘
๒๒.๓๐

๘๘

๑๐๐.๐๐

๓๖,๔๐๒,๕๖๐

๑๐๐.๐๐

- ๑๑ -

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

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

- ๑๒ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ
ซึ่งจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
 พันธกิจ
๑. จัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางบก และทางระบายน้ํา
๒. ขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง
 เป้าประสงค์
การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมและได้รับความสะดวกในการระบายน้าํ
ออกจากอาคารบ้านเรือน
๒. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสําหรับใช้ในคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

พ.ศ.๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจรทําทางเชื่อม
ทางหลวงสาย ๓๓๗๖ และซอยแยก
พร้อมปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม
พร้อมทําทางเชื่อมบริเวณซอยแยก
แบบผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๑๓.๕๐
เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๘๘ ตารางเมตร
โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผัง
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน

๖,๖๘๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน ซอยเทศบาล
๔/๔ (ซอยบ่อกบ)

ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐
ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลน
และแผนผังของเทศบาลตําบลสํานักท้อน

๑,๒๔๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

- ๑๓ -

๑ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
และปรับปรุงผิวจราจรเดิม ในถนน
สายสํานักท้อน-สระแก้ว ช่วงสาม
แยกปากทางวัดสมบูรณารามถึง
แยกปากทาง ซอยเทศบาล ๒๕

พ.ศ.๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๗๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๒ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๔/๑

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๔๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๓ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๔/๓

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๒๐๐ เมตร

๒๘๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๔ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๔/๕

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๒๐๐ เมตร

๒๘๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๕ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๘/๒

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๒๐๐ เมตร

๒๘๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

- ๑๔ -

๑ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๑

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

๖ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๑๘/๗

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๓๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๗ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๑๘/๙
แยก ๑
๘ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๑๘/๙
แยก ๔

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๒๕๔ เมตร

๒๐๓,๒๐๐

หมู่ที่ ๑
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๓๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๙ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๑๘/๙
แยก ๘

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๓๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๑๐ โครงการขยายเขตจําหน่าย
น้ําประปา ซอยเทศบาล ๔๐/๑

ขยายเขตประปาความยาวประมาณ
๓๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

- ๑๕ -

- ๑๖ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ
๑. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
๒. รักษาสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์
๑. สภาพชุมชนมีภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. สิ่งแวดล้อมดี ไม่มมี ลพิษ
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อให้ภูมทิ ัศน์ภายในเขตเทศบาลมีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล
๓. บํารุงรักษาระบบระบายน้ําในเขตเทศบาลให้สะอาด ไม่อดุ ตันลดปัญหาน้ําท่วมขัง
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์นําโรค
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ลดและควบคุม
ปัญหามลพิษในเขตเทศบาล รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
๕. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้น่าอยู่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดทําผังเมืองรวม
ของชุมชนสํานักท้อน

๒ โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

ก่อสร้างป้ายบอกทางแบบ Overhang
Sign (อ้างอิงตามแบบทางหลวง)
จํานวน ๒ จุด
๑. บริเวณแยกทางหลวง ๓๓๗๖
ปากทางวัดสมบูรณาราม
๒. บริเวณแยกทางหลวง ๓๓๒
ปากทางแยกพัฒนเวช

๑๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

๑,๐๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองช่าง

- ๑๗ -

๑ โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนสํานักท้อน จังหวัดระยอง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
พื้นที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึก
การคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย

เขตเทศบาล
กอง
๓๐,๐๐๐ ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

- ๑๘ -

จัดกิจกรรม
- อบรมแกนนําจากชุมชนในการ
ดําเนินงานสร้างจิตสํานึกการคัดแยก
และลดปริมาณขยะมูลฝอย
- รณรงค์เก็บขยะในชุมชนวันสําคัญ
- รณรงค์การคัดแยกขยะอินทรีย์ตาม
ชุมชน
- กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
- การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ําชีวภาพ
ในชุมชน

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการบํารุงรักษา ลอก และ
ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
ในถนนสายหลัก

๓ โครงการป้องกันปัญหาผลกระทบ
อันเนื่องมาจากน้ําเสียชุมชน
และหรือสถานประกอบการ

- สํารวจปัญหา และผลกระทบ
อันเนื่องมาจากน้ําเสียชุมชนและ
สถานประกอบการ
- ตรวจแนะนํา ติดตาม การป้องกัน
ปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากน้ําเสีย
ชุมชนและสถานประกอบการ

๔ โครงการจ้างเหมาดําเนินการเก็บขน จ้างเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะ
และหรือกําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอยตามชุมชน

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

๑๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

๒๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑๙ -

๒ โครงการรณรงค์ทําความสะอาด
ท่อระบายน้ํา

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

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๙

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
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการสร้างจิตสํานึกการรักษา
จัดอบรมการดูแลจัดการด้านทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
ในเขตเทศบาล

๖๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

- ๒๐ -

- ๒๑ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และการจัดการด้านสาธารณสุข
 พันธกิจ
๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ให้การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการเสริมสร้างสุขภาพ
ให้ประชาชน มีสุขภาพดีครอบคลุมทุกวัย
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๓. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๔. เพื่อรณรงค์ควบคุมการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๕. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัยและลดการเกิดโรคจากอาหารเป็นพิษ
๖. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
๗. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
๘. เพื่อส่งเสริมสุขภาพในการบริการด้านสาธารณสุข
๙. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐. เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้จัดบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการเทศบาลป้องกันภัย
ประชาอุ่นใจ

จัดฝึกอบรมทบทวนให้แก่สมาชิก
อปพร.

๓๐,๐๐๐

เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
ตําบลสํานักท้อน สํานักปลัด
๗๐,๐๐๐
เทศบาล

- ๒๒ -

๒ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
แก่สมาชิก อปพร.

- ร่วมมือกับ อปพร. ตั้งด่านตรวจ
และออกตรวจตามจุดต่างๆ
- ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯ และประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- จัดทําเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สาธิตการใช้อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล งานป้องกัน ฯ
ตําบลสํานักท้อน สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ จํานวน ๔๕ ราย

๒ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

- จัดประชุมคนพิการในเขตเทศบาล
- สํารวจและแยกประเภทผู้พิการใน
ชุมชน
- ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับ
คนพิการ

๒๗๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานสังคม
สงเคราะห์
สํานักปลัด
เทศบาล

๕,๐๐๐ เขตเทศบาล
๕,๐๐๐ ตําบลสํานักท้อน

งานสังคม
สงเคราะห์
สํานักปลัด
เทศบาล

๔๐,๐๐๐

- ๒๓ -

๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ รณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการรณรงค์ป้องกันการติดต่อ
โรคพิษสุนัขบ้า จากสุนัข แมว
และสัตว์สู่คน

๑๓๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

- ๒๔ -

ดําเนินการออกหน่วยรณรงค์ป้องกัน
การติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า จากสุนัข
แมว และสัตว์สู่คน โดยการฉีดวัคซีน
จ่ายยาคุมกําเนิด ร่วมกับแพทย์
พยาบาล และการประชาสัมพันธ์
ความรู้แนวทางในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนในเขตเทศบาล

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการอาหารปลอดภัย

และบริโภค

๒๕,๐๐๐

ตรวจสุขาภิบาลจุดให้บริการน้ําอุปโภค
บริโภคในเขตเทศบาล โดยชุดตรวจ
แบคทีเรียในน้ําดื่ม

๓๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

๓๕,๐๐๐

- ๒๕ -

๒ โครงการเฝ้าระวังน้ําอุปโภค

- จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับ
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร ร้าน
จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
- ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนทั้ง ๕ ชนิด
คือ สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน
สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลง

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการจัดการด้านสาธารณสุข
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้จัดบริการสุขภาพตามมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการ
ส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีน
ในเขตชุมชน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๐ ชุมชน

๕๐,๐๐๐

ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและ
แกนนําด้านสุขภาพ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและแกนนําด้านสุขภาพ
ในเขตชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๐ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

- ๒๖ -

๑ โครงการส่งเสริมป้องกันการขาด
สารไอโอดีน

โครงการ / กิจกรรม

๓ โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ
สาธารณสุข ของหน่วยงานบริการ
ทางเลือกในพื้นที่

งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

- ๒๗ -

- ๒๘ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
 พันธกิจ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมสี ุข
 เป้าประสงค์
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๒. เพื่อให้ความรู้เรื่องเอดส์และสารเสพติดแก่เยาวชน ให้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงการ
ติดเอดส์และสารเสพติด
๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ และไม่พึ่งพา
ยาเสพติด
๔. เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๖. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. เพื่อให้เทศบาลมีฐานข้อมูลทีส่ ่วนราชการต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
๘. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นําชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น
๙. เพื่อให้ผู้นําชุมชนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนํามาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ และไม่พึ่งพายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการครอบครัวอุ่นรักปราศจาก
ยาเสพติด

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด ปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาล
- รณรงค์ให้มีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

๒๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
กอง
ตําบลสํานักท้อน สาธารณสุขฯ

- ๒๙ -

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการ
ป้องกันยาเสพติด
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส (เปราะบาง)
- กิจกรรมสร้างความอบอุ่น
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อกิจกรรมของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชน

๑๐,๐๐๐

เขตเทศบาล ฝ่ายสวัสดิการ
ตําบลสํานักท้อน
สังคม
สํานักปลัด
เทศบาล

๒ โครงการคัดเลือกคณะกรรมการ
ชุมชน

จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
และดําเนินการอบรมเพื่อชี้แจงบทบาท
หน้าที่

๑๐,๐๐๐

เขตเทศบาล ฝ่ายสวัสดิการ
ตําบลสํานักท้อน
สังคม
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๓๐ -

๑ โครงการสร้างเสริมและสนับสนุน
การสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ

๒ โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สนับสนุนงบประมาณแก่กองทุน
ชุมชนตําบลสํานักท้อน
สวัสดิการชุมชนตําบลสํานักท้อน

๕๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๓๑ -

๑ โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต ดําเนินการสํารวจ จัดเก็บ บันทึก
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาล พร้อมทั้งจัดประชุมสรุปและ
วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน

โครงการ / กิจกรรม

๓ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐,๐๐๐

เขตเทศบาล งานวิเคราะห์
ตําบลสํานักท้อน นโยบาย
และแผน
๒๕,๐๐๐
สํานักปลัดฯ

๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

- ๓๒ -

- จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นต่างๆ
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
แผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินงาน
และแผนเพิ่มเติมของเทศบาล
- ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาล
- ดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี

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. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร้างเสริมศักยภาพของผู้นําชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการพัฒนาชุมชน

จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน
แก่ผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๗๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

- ๓๓ -

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๓๔ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬา และนันทนาการ
 พันธกิจ
๑. จัดให้มแี ละบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกําลังกาย
๒. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
๓. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิน่ และการใช้
ภาษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 เป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ มีสถานที่พกั ผ่อน และสถานที่
ออกกําลังกาย
๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๓. ประชาชนยึดมัน่ ในจารีตประเพณีที่ดีงาม วัฒนธรรมท้องถิน่ และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
๓. เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
๔. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ และมีสถานที่เรียนอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
๕. เพื่อแจ้งนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับครูผู้ดูแล
เด็กเล็กให้เป็นทิศทางเดียวกัน
๖. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กเล็กที่มีรายได้นอ้ ย
๗. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลมีมาตรฐานด้านอาคารและสถานที่ รวมทั้ง
เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก
๘. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กเล็ก
๙. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๑๐. เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดแู ลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถในการเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
๑๑. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์
๑๒. เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
๑๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ

- ๓๕ ๑๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตนเอง
๑๕. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของไทย
๑๖. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมสําคัญทางศาสนาและนําหลักธรรมมายึดถือปฏิบัติ
๑๗. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอน
ให้แก่โรงเรียนวัดสมบูรณาราม

๑๐๙,๖๘๐

โรงเรียน
วัดสมบูรณาราม

กอง
การศึกษา

๒ โครงการจัดจ้างครูให้แก่โรงเรียน
วัดสํานักกะท้อน

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอน
ให้แก่โรงเรียนวัดสํานักกะท้อน

๑๐๙,๖๘๐

โรงเรียน
วัดสํานักกะท้อน

กอง
การศึกษา

๓ โครงการจัดจ้างครูให้แก่โรงเรียน
วัดสระแก้ว

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอน
ให้แก่โรงเรียนวัดสระแก้ว

๑๐๙,๖๘๐

โรงเรียน
วัดสระแก้ว

กอง
การศึกษา

๔ โครงการจัดจ้างครูให้แก่โรงเรียน
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

สนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอน
ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

๑๐๙,๖๘๐ โรงเรียนชุมชน
วัดสุวรรณฯ

กอง
การศึกษา

๕ โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ในเขตเทศบาล ทั้ง ๔ แห่ง จํานวน
๒๖๐ วัน

๒,๒๔๐,๑๖๐ โรงเรียนในเขต
เทศบาล
ทั้ง ๔ แห่ง

กอง
การศึกษา

- ๓๖ -

๑ โครงการจัดจ้างครูให้แก่โรงเรียน
วัดสมบูรณาราม

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

๔,๓๐๘,๐๐๐ โรงเรียนในเขต
เทศบาล
ทั้ง ๔ แห่ง

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จํานวน ๔ แห่ง
จํานวน ๒๐๐ วัน

กอง
การศึกษา

๗ โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน

ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษา
ในเขตเทศบาลที่ยากจนและด้อยโอกาส
ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. และ
ปริญญาตรี จํานวน ๒ ราย

๒๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๘ โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน
ซัมเมอร์แคมป์

จัดค่ายฝึกอบรมเสริมความรู้ทางวิชาการ
ฝึกดนตรี กีฬา และฝึกภาษาต่างประเทศ
ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๘๐ คน

๖๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๙ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
และการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอบ้านฉาง

๓๐,๐๐๐ กศน. อ.บ้านฉาง
(ในพื้นที่)
ทต.สํานักท้อน

กอง
การศึกษา

- ๓๗ -

๖ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
และระดับประถมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก จัดปฐมนิเทศ หรือประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปีละ ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุกีฬา
และอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง

๑๐๐,๐๐๐

๓ โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ทั้ง ๔ แห่ง จํานวน ๒๘๐ วัน

๑,๑๗๖,๐๐๐

๔ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทั้ง ๔ แห่ง
จํานวน ๒๘๐ วัน

๒,๙๔๐,๐๐๐

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

- ๓๘ -

๒ โครงการให้ความช่วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสและยากจน

กอง
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

จัดฝึกอบรมให้กับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง

๔๖,๐๐๐

๖ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางกีฬา
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ แห่ง

๕๐,๐๐๐

๗ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลฯ ทั้ง ๔ แห่ง
ให้ได้มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล้อม
.

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

๑๕๙,๑๘๐

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

- ๓๙ -

๕ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

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.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
พื้นที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน จํานวน
๑๐ แห่ง เช่น ฟุตบอล ไม้แบตมินตัน
วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ เป็นต้น

๑๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน ๑ ครั้ง
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การแสดงของเด็ก การจัดซุ้มให้เด็ก
ทํากิจกรรมต่างๆ การเลี้ยงอาหารและ
เครื่องดื่ม การมอบของขวัญ เป็นต้น

๑๒๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๓ โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในสถานที่ต่างๆ เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน
โดยให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม

๕๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

- ๔๐ -

๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
แก่ประชาชน

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในเขตอําเภอบ้านฉาง

๕ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
๗ คน เชื่อมความสามัคคี

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

๔๐,๐๐๐

เขตอําเภอ
บ้านฉาง

กอง
การศึกษา

๒๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

- ๔๑ -

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๖๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๒ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และจัดงานวันผู้สูงอายุ

๒๕๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

จัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงาน
วันผู้สูงอายุ โดยภายในงานมีกิจกรรม
สรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
การแสดงของผู้สูงอายุ และการมอบ
เกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุดีเด่น

- ๔๒ -

๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยภายใน
งานมีกิจกรรมการประกวดกระทง
การประกวดนางนพมาศ การแสดง
ของชุมชนและเด็กนักเรียน การแสดง
ดนตรี เป็นต้น

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เช่น
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา เป็นต้น

๖๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชน

จัดค่ายฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ภายในเขตเทศบาล จํานวน ๑๐๐ คน

๖๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กอง
การศึกษา

๓ โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี

จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันจักรี วันปิยมหาราช เป็นต้น

๘๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

- ๔๓ -

๑ โครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางศาสนา

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอบ้านฉาง

๕,๐๐๐

เขตเทศบาล
อ.บ้านฉาง

กอง
การศึกษา

๕ โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้นํา
เครือข่ายในการดําเนินงาน
เฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
ของสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอบ้านฉาง

๕,๐๐๐

เขตเทศบาล
อ.บ้านฉาง

กอง
การศึกษา

- ๔๔ -

๔ โครงการพัฒนากลไกและระบบ
เครือข่ายในการดําเนินงาน
เฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม

- ๔๕ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าประสงค์
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคมต่างๆ เช่น ปัญหาอบายมุข และยาเสพติด
๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๔. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๖. เพื่อส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้มาตรฐาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
(จบ ม.๓) จํานวน ๑๐ คน ปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

๔๐,๐๐๐ นักศึกษาในเขต
เทศบาลที่มีอายุ
๑๕ ปีขึ้นไป

งานการ
เจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน

จัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ว่างงาน
นักเรียน และประชาชนทั่วไป

๕๐,๐๐๐

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

- ๔๖ -

๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ปฎิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

งบประมาณ

พื้นที่

สนับสนุนงบประมาณให้กับอําเภอ
บ้านฉางในการร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี ๒๕๕๘

๒๕,๐๐๐ อําเภอบ้านฉาง

๒ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
วันสุนทรภู่

สนับสนุนงบประมาณให้กับอําเภอ
บ้านฉางในการจัดงานวันสุนทรภู่

๑๐,๐๐๐ อําเภอบ้านฉาง

๓ โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง
ประจําปี ๒๕๕๘

สนับสนุนงบประมาณให้กับอําเภอ
บ้านฉางในการจัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง

๔๐,๐๐๐ อําเภอบ้านฉาง

พ.ศ. ๒๕๕๘

งานธุรการ
และจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

- ๔๗ -

๑ โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี ๒๕๕๘

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
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.

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

งานธุรการ
และจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ
งานธุรการ
และจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการดํารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดําเนินการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ
ในเขตเทศบาลตําบลสํานักท้อน

๒ โครงการพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบลเชิงบูรณาการ

๓ โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์พระมหาชนก

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
ให้กับเกษตรกร โดยดําเนินการร่วมกับ
เกษตรอําเภอบ้านฉาง

๑๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

จัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับ "ศูนย์พระ
มหาชนก" ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน
เช่น จัดอบรม ประชุม ชี้แจง ทําความ
เข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี กิจกรรมสร้าง
ความสมานฉันท์ และกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

๑๐๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานพัฒนา
ชุมชน
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๔๘ -

๑ โครงการส่งเสริมการดํารงชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

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
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

- ๔๙ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
 พันธกิจ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 เป้าประสงค์
เทศบาลมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อ
สนองนโยบายจังหวัดระยอง
๒. ป้องกัน แก้ไขความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
๓. เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับประสบการณ์ในการอบรมสัมมนาและนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง
๔. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
๕. เพื่อสร้างจิตสํานึกและสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
๖. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
๗. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
ชําระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ ภายในกําหนด
๘. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
๙. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่มาเสียภาษี
๑๐. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการชําระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง
๑๑. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี ทําให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๒. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๑๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมาติดต่อราชการ
๑๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน
๑๕. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน
๑๖. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการท้องถิ่นไทยรําลึก

๓๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
งานธุรการ
ตําบลสํานักท้อน สํานักปลัดฯ

- ๕๐ -

- จัดงานวันเทศบาล ๑ ครั้ง ในวันที่
๒๔ เมษายน ของทุกปี โดยจัดกิจกรรม
๑. ทําบุญเลี้ยงพระ
๒. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรม/ผลงานเทศบาล
๓. ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
- จัดงานวันท้องถิ่นไทย ๑ ครั้ง ในวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรม
๑. คณะผู้บริหารวางพานพุ่มดอกไม้สด
ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ
ที่จังหวัดกําหนด

๕,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงประวัติความเป็นมาของ
"วันท้องถิ่นไทย" และ "สาร"จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส
"วันท้องถิ่นไทย" ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
เสียงตามสาย เว็บไซต์เทศบาล เป็นต้น
- จ้างสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม ฯลฯ
- จ้างผลิตวารสารรายงานกิจการ
ประจําปี
- จ้างผลิตวารสารฉบับต้อนรับ
ปีใหม่
- จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาล
- จ้างเหมาเอกชนจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบายของจังหวัดระยอง

๔๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานประชา
สัมพันธ์
สํานักปลัดฯ

- ๕๑ -

๒ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ของเทศบาลตําบล
สํานักท้อน

โครงการ / กิจกรรม

๓ โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
เพื่อประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แก่ประชาชน จํานวน ๘๐ คน

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

พื้นที่
เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

งานนิติการ

- ๕๒ -

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
จัดฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่เทศบาลกําหนด

๖๐๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานการ
เจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเงินการคลัง

จัดอบรมให้แก่บุคลากรของเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาล จํานวน ๕๐ คน

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองคลัง

- ๕๓ -

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ - จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การ
วิธีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ชําระภาษี จํานวน ๔ ป้าย
เก็บและขนขยะมูลฝอยให้ประชาชน - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชําระ
ทราบอย่างทั่วถึง
ภาษีและค่าธรรมเนียมฯ

๒๕,๐๐๐

๒ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

๘๐,๐๐๐

กองคลัง

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนา
รายได้

๕,๐๐๐

- ๕๔ -

สํารวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษี
เป็นประจําทุกเดือน

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล

๑๒,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานป้องกันฯ

- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
๑. ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์
จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานป้องกันฯ

- ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง

- ๕๕ -

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑. ค่าจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
จํานวน ๑ แผง

๑๘,๐๐๐ เทศบาลตําบล ฝ่ายสวัสดิการฯ
สํานักท้อน
๕,๕๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

งานการเจ้า
หน้าที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง

๔,๒๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง

๖,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

๕. ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ จอ

๓,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

งานประชา
สัมพันธ์

งานพัฒนา
ชุมชน

- ๕๖ -

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๒ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๒. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อน จํานวน ๒ ตู้

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๓. ค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง
ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๘ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ตัว

๒๐,๔๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย
จํานวน ๓ ชุด

- ๕๗ -

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
- ครุภัณฑ์สํานักงาน
๑. ค่าจัดซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์
ขนาด ๑๐ ช่อง จํานวน ๒ ตู้

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

๑๘,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองการศึกษา

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

๑๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองการศึกษา

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง

๔,๒๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองการศึกษา

๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
๘๐๐ VA จํานวน ๑ เครื่อง

๓,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองการศึกษา

- ๕๘ -

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๙๐๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง

๓๖,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

๑๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
LED ขาวดํา (๒๕ หน้า/นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง

๕,๕๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กอง
สาธารณสุขฯ

- ๕๙ -

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน
แบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน ๑ คัน

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง

งบประมาณ

พื้นที่

๙,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

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
สาธารณสุขฯ

- ๖๐ -

พ.ศ. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
กองช่าง

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย
จํานวน ๑ คัน

กองช่าง

- ครุภัณฑ์การเกษตร
๑. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน
๒ จังหวะ จํานวน ๑ เครื่อง

๑๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

- ครุภัณฑ์โรงงาน
๑. ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า หัวกระแทก
จํานวน ๑ เครื่อง

๒๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

- ๖๑ -

๑,๙๘๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๒. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จํานวน ๑ ล้อ

๖,๕๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๕๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๓๕,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองช่าง

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานงานเขียนแบบ งานวิศวกรรม
และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง
จํานวน ๑ เครื่อง

- ๖๒ -

- ครุภัณฑ์สํารวจ
๑. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง
ชนิดสแตนเลส จํานวน ๑ ม้วน

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
สําหรับงานงานเขียนแบบ งานวิศวกรรม
และงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง
จํานวน ๑ เครื่อง

พ.ศ. ๒๕๕๘

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. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๕ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง

๑๘,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองคลัง

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง

๓๐,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

กองคลัง

- ๖๓ -

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลสํานักท้อน จํานวน ๒ จุด
๑. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
๒. ก่อสร้างที่จอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

๗ โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
พร้อมต่อเติมอาคารห้องประชุม
สภาเทศบาล

ปรับปรุงอาคารสํานักงานเดิม โดยก่อปิด
แผงกันแดด พร้อมทาสีอาคารสํานักงาน
และต่อเติมชั้นล่างอาคารห้องประชุม
สภาเทศบาล และปรับปรุงบริเวณ
ที่จอดรถนายกเทศมนตรีเดิม

พื้นที่

หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒๑,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

๒,๗๑๖,๐๐๐ เทศบาลตําบล
สํานักท้อน

สํานักปลัด
เทศบาล

- ๖๔ -

๖ โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
สํานักท้อน

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. ๒๕๕๘

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลสํานักท้อน
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงระบบงานของเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
จ้างสถาบันที่มีความเป็นกลางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
สํานักท้อน

๓๐,๐๐๐

เขตเทศบาล
ตําบลสํานักท้อน

งานการ
เจ้าหน้าที่
สํานักปลัด
เทศบาล

- ๖๕ -

๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง

- ๖๖ -

ส่วนที่ ๓
แผนการดําเนินงานของหน่วยงานอืน่
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตําบลสํานักท้อน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน ที่ทําการปกครองบ้านฉาง

- การร่วมบริจาคสิ่งของให้กับร้านกาชาด
- การออกร้านของอําเภอบ้านฉาง
- การสนับสนุนการออกร้านกาชาด

๒๕,๐๐๐

ตามที่
ที่ทําการปกครอง
จังหวัดกําหนด อําเภอบ้านฉาง

พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๖๗ -

๑ โครงการร่วมกิจกรรมในการจัดงาน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วย
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.

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๒. เพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจการกาชาดของจังหวัดระยอง
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ที่สนใจ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน ที่ทําการปกครองบ้านฉาง

จัดแต่งรถวรรณกรรมสุนทรภู่เข้าร่วมงาน

พื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วย
ดําเนินการ

๑๐,๐๐๐ บวิเวณอนุสาวรีย์ ที่ทําการปกครอง
สุนทรภู่ ต.กร่ํา อําเภอบ้านฉาง
อ.แกลง จ.ระยอง

พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๖๘ -

๑ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
วันสุนทรภู่

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.

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการรําลึกถึงและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกวีของระยองและของชาติ
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
๔. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน ที่ทําการปกครองบ้านฉาง

- การจัดตกแต่งประดับซุ้มของอําเภอ
เพื่อออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีอําเภอ
- การจัดส่งธิดาชาวสวนเข้าร่วมประกวด
อย่างน้อย ๑ คน
- การจัดผลผลิตทางการเกษตรไปร่วม
จําหน่ายในราคายุติธรรม
- การจัดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อาชีพไปร่วมจําหน่าย เป็นต้น

๔๐,๐๐๐ ตลาดผลไม้เพื่อ ที่ทําการปกครอง
การเกษตรตะพง อําเภอบ้านฉาง
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
หรือสถานที่
จังหวัดกําหนด

พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๖๙ -

๑ โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้
และของดีจังหวัดระยอง
ประจําปี ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วย
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.

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนงานของจังหวัดระยอง
๒. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรของอําเภอบ้านฉาง
๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ที่สนใจ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

