บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 ก่อสร้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

จํานวน
งบประมาณ

รวม

8
1
0
9

7.69
0.96
8.65

13,617,000

47.13

รวม

36
4
6
4
8
58

34.62
3.85
5.77
3.85
7.69
55.78

2,556,719
337,500
205,000
430,000
10,609,200
14,138,419

8.85
1.17
0.71
1.49
36.72
48.94

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
2.2 การดูแลสุขภาวะของประชาชน
2.3 การป้องกันการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย
2.5 ส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาสฯ

12,817,000
800,000

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วย
งบประมาณทัง้ หมด ดําเนินการ

44.36
2.77

กองช่าง
กองช่าง
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

หมายเหตุ

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
3.2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวม

1
3
4

0.96
2.88
3.84

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริมอาชีพ
4.1 ส่งเสริมการรวมกลุม่ และพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
4.2 พัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

จํานวน
งบประมาณ

30,000
50,000
80,000
จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วย
งบประมาณทัง้ หมด ดําเนินการ

หมายเหตุ

0.10 สํานักปลัด
0.17 สํานักปลัด
0.27
คิดเป็นร้อยละของ
หน่วย
งบประมาณทัง้ หมด ดําเนินการ

1
1

0.96
0.96

50,000
350,000

0.17 สํานักปลัด
1.21 สํานักปลัด

รวม

2

1.92

400,000

1.38

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 คุม้ ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสํานึกในการรักษาฯ
5.2 การจัดการขยะ
5.3 เพิ่มพืน้ ที่ปา่ ไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวม

2
1
0
3

1.92
0.96

60,000
10,000

2.88

70,000

0.21 สํานักปลัด
0.03 สํานักปลัด
สํานักปลัด
0.24

หมายเหตุ

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมปิ ัญญาฯ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วย
งบประมาณทัง้ หมด ดําเนินการ

9

8.65

110,000

0.38 สํานักปลัด

9

8.65

110,000

0.38

7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงาน

7

6.73

217,800

0.75 สํานักปลัด

7.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

12

11.55

รวม

19

18.28

479,800

1.66

รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5+6+7)

104

100.00

28,895,219

100.00

รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหาร

262,000

0.91 สํานักปลัด

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถประสงค์
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
เสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา
ของประชาชนในพืน้ ที่

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
304,000
หมูท่ี 8
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
กองช่าง


๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยเก้าล้าน

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพืน้ ที่

693,000

หมูท่ ่ี 1
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบางดิ่งพัฒนา

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพืน้ ที่

484,000

หมูท่ ่ี 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๔

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
เสริมเหล็กสายเลียบวัดเกาะเพชร ของประชาชนในพืน้ ที่

209,000

หมูท่ ่ี 6
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระน้ํา(บ้าน
ผญ.ทอน)

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพืน้ ที่

323,000

หมูท่ ่ี 7
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสะพานบ้าน
ท่าเสริม-ถนน คสล.

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพืน้ ที่

1,710,000

หมูท่ ่ี 4
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองลอย

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพืน้ ที่

1,425,000

หมูท่ ่ี 5
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง







1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถประสงค์
ที่
๘ โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้าง
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ตกิ ของประชาชนในพืน้ ที่
คอนกรีตสายบ้านด่านบ้านเนินหนองมนต์ หมูท3
ี่ ,6

งบประมาณ
7,669,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูท่ ่ี 3
หมูท่ ่ี 6

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
กองช่าง
  

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.๒ ปรับปรุง ขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและคลองระบายน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
๑ โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
800,000
หมูท่ ่ี 2
ผลิตระบบน้ําประปา

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
กองช่าง


แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 ก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
-

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

-

-

สถานที่
ดําเนินการ
-

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
- - - - - - - - - - - -

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กให้มี
และเยาวชนตําบลเกาะเพชร
คุณภาพตามมาตรฐาน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
20,000
นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ

เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา พัฒนาการทางเพศ
ของตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญและ
รูจ้ ักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

150,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมและปฏิบัตติ นได้อย่าง
ถูกต้อง

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

๕ โครงการอบรมจริยธรรมของ
เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผูม้ คี ุณธรรมนําชีวติ
และพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดขี น้ึ

200,000 มัสยิดทัง้ 5 แห่ง
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล









แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รูจ้ ักแพ้ ชนะ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศพด.บ้านไชยราม

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
5,000

การให้อภัย

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ไชยราม

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

15,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด

เด็กได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง

10,000

สวนสัตว์
สงขลา

สํานักปลัด
เทศบาล

เด็กได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง

20,000

สวนสัตว์
สงขลา

สํานักปลัด

เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมาย

2,000

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล



10,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด



1,000

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รูจ้ ักแพ้ ชนะ
การให้อภัย



ศพด.ทต.เกาะเพชร

8 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ ศพด.บ้านไชยราม

9 โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ ศพด.ทต.เกาะเพชร

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านไชยราม

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ศพด.ทต.เกาะเพชร

12 โครงการประชุมผูป้ กครอง
ศพด.บ้านไชยราม

ของหลักสูตรปฐมวัย
เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรปฐมวัย
เพื่อชีแ้ จงรายงานผลการดําเนินงาน
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก







แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
13 โครงการพัฒนาผูเ้ รียน
เด็กได้เรียนรูภ้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ
1,000

สืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ไชยราม

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

ศพด.บ้านไชยราม

14 โครงการพัฒนาผูเ้ รียน

เด็กได้เรียนรูภ้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่น

10,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่อสร้างความร่วมมือในการ

1,000

บ้านนักเรียน

สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
เลีย้ งดูเด็กและเชื่อมความสัมพันธ์

3,000

บ้านนักเรียน

สํานักปลัด
เทศบาล





เพื่อให้หอ้ งเรียนรูส้ ําหรับเด็กเหมาะสม
ในการเรียนการสอน

2,000

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล





เด็กได้รจู้ ักวันสําคัญต่างๆ ความ
เป็นมาของวันสําคัญ

2,000

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

 

เด็กได้รจู้ ักวันสําคัญต่างๆ ความ
เป็นมาของวันสําคัญ

11,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



สืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

         

ศพด.ทต.เกาะเพชร

15 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
ศพด.บ้านไชยราม

16 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
ศพด.ทต.เกาะเพชร

17 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา
ศพด.ไชยราม

18 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ศพด.บ้านไชยราม

19 โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ศพด.ทต.เกาะเพชร

เลีย้ งดูเด็กและเชื่อมความสัมพันธ์



 

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
20 โครงการอบรมโภชนาการ
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย

21 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

22 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ไชยราม

23 โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

24 โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ไชยราม

25 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
สํานักงาน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

26 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
สํานักงาน ศพด.ไชยราม

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ทต.เกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

117,600

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล





117,600

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล





เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

10,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
น.ส.ชนารักษ์



เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ไชยราม

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล



เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุสํานักงาน
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

10,000

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุสํานักงาน

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล



งบประมาณ
7,000

และสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ศพด.ตําบลเกาะเพชร
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ศพด.ไชยราม

ศพด.ไชยราม

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
27 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
งานบ้านงานครัว ศพด.ตําบล

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ทต.เกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล



129,200

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



40,800

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล



สํานักปลัด
เทศบาล

    

งบประมาณ
10,000

ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เกาะเพชร

28 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ศพด.ไชยราม

29 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน ศพด.ตําบล

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

ศพด.ไชยราม
เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียน
การสอน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เกาะเพชร

30 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน ศพด.บ้าน

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียน
การสอน ศพด.บ้านไชยราม

ไชยราม

31 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
บางโหนด

เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

159,045 ร.ร.บ้านบางโหนด

    

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.๑ แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
32 โครงการสนับสนุนอาหาร
เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ
เสริม (นม) โรงเรียนชุมชน

งบประมาณ
300,843

ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด
    
    
เทศบาล

วัดเกาะเพชร

33 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศพด.ตําบลเกาะเพชร

34 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศพด.ไชยราม

35 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนชุมชน

เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ

145,631

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

           

46,000

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

           

628,000

ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา
เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา
เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา









วัดเกาะเพชร

36 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
บ้านบางโหนด

เพื่อให้เด็กเล็กได้มพี ัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

332,000 ร.ร.บ้านบางโหนด

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.2 แนวทางการด้านการดูแลสุขภาวะของประชาชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการรป้องกันและแก้ไข
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกและลดการแพร่
ระบาด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
50,000
หมูท่ ่ี 1-9
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด            
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

หมูท่ ่ี 1-9
ตําบลเกาะเพชร

3 โครงการอบรมให้ความรู้
ผูป้ ฏิบัตงิ านสาธารณสุขในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบัตงิ าน
สาธารณสุขในชุมชน

67,500

ในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



4 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุนโครงการตาม
หลักประกันสุขภาพ

200,000

ในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล







แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.3 แนวทางการด้านการป้องกัน การเผยแพร่การระบาดของยาเสพติด
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการครอบครัวสานสายใย
เพื่อให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ใจหนึ่งเดียว
ในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
100,000
นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

2 โครงการบําบัดผูเ้ สพยาเสพติด

เพื่อบําบัดผูเ้ สพยา/ติดยาเสพติด
ในตําบลเกาะเพชร

35,000

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํากิจกรรม
มีจติ สํานึกรับผิดชอบ

20,000

4 โครงการฝึกอาชีพแก่ผผู้ า่ นค่าย
บําบัดยาเสพติด

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูต้ ดิ ยา
เสพติดที่ผา่ นการบําบัด

30,000

5 โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี น
ครอบครัว
6 โครงการหน้าบ้านสีขาว
หลังบ้านสีเขียว

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม/เพื่อลดปัญหายาเสพติด

นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร
ในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร
นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

10,000

ในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

10,000

ในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

          



          



  

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.4 แนวทางการด้านการส่งเสริม สนับสุนนการออกกําลังกาย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
๑ โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชน
เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมทาง
ทางด้านกีฬา
ด้านทักษะในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
20,000
สนามกีฬา
ร.ร.บ้านบางโหนด

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด
          
เทศบาล

2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาหรือกรีฑากับหน่วยงานอื่น

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรัก
ความสามัคคีให้เกิดในหมูค่ ณะ
โดยใช้กฬี าเป็นสื่อ

100,000

นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจําปี 2560

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ ที่ใช้เวลาว่างในการออกกําลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด เป็นการ
สนองนโยบายของรัฐ

300,000

สนามกีฬา
ร.ร.บ้านบางโหนด

สํานักปลัด
เทศบาล

4 โครงการแข่งขันตะกร้อประจําปี
ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร

เพื่อส่งเสริมสนับนุนกีฬา เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึง
กีฬาโดยใช้ตะกร้อเป็นสื่อ

10,000

หมูท่ ่ี 5
ตําบลเกาะเพชร

 





แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.5 แนวทางการด้านการส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและการสงเคราะห์ฟื้นฟูผดู้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
๑ เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพแก่ผปู้ ว่ ย
84,000 ทต.เกาะเพชร
โรคเอดส์

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด            
เทศบาล

2 เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ

เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ ูงอายุ

8,526,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

           

3 เบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร

เพื่อจ่ายเบีย้ ยังชีพแก่ผพู้ กิ าร

1,699,200

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

           

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพ้ กิ าร

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการพัฒนา
ผูพ้ กิ าร

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

5 โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน สตรี เพื่อเพิ่มรายได้แก่เยาวชน สตรี
และผูส้ ูงอายุ
และผูส้ ูงอายุ

50,000

ในพืน้ ที่
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

6

20,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลเกาะเพชร

เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน







แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.5 แนวทางการด้านการส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและการสงเคราะห์ฟื้นฟูผดู้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสภาสตรี
20,000 ทต.เกาะเพชร
สตรีเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ

เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้ฝกึ ทักษะการดู
แลตัวเอง การพัฒนาศักยภาพ
ตัวเอง

200,000

นอกพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล


แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.๑ แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการจัดทําและซักซ้อมแผน 1.เพื่อเป็นการปฏิบัตติ ามภารกิจและ
ป้องกันภัย
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการ
ภัยพิบัติในชุมชน

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.บํารุง
วิทยา

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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 ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.๒ แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัด 1.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
และสวมหมวกนิรภัย 100%
มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
2.เสริมส้รางความปลอดภัยในระบบ
จราจร
3.เพื่อป้องกันอุบัตเิ หตุและลดการ
สูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ
2

โครงการจุดบริการความปลอดภัย 1.เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวติ
ทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2560 ร่างกายและทรัพย์สนิ จากอุบัตเิ หตุ
2.เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้
เส้นทางคมนาคม

3

โครงการจุดบริการความปลอดภัย 1.เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวติ
ทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2560ร่างกายและทรัพย์สนิ จากอุบัตเิ หตุ
2.เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้
เส้นทางคมนาคม

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.เกาะเพชร

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

20,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

20,000 ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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 ๒๕60

เทศบาลตําบลเกาะเพชร
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ
4.๑ แนวทางด้านการส่งเสริมการรวมกลุม่ และพัฒนาอาชีพ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการส่งเสริมศูนย์
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเรียนรูท้ างอาชีพ
ของประชาชน

งบประมาณ
50,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ดําเนินการ
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.
ในพืน้ ที่
สํานักปลัด

ตําบลเกาะเพชร เทศบาล

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60

เทศบาลตําบลเกาะเพชร
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ
4.2 แนวทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ที่
๑

โครงการแข่งขันตกปลาและ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลท่องเที่ยว
ในตําบลเกาะเพชร

350,000

สถานที่
ดําเนินการ
พืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด
เทศบาล

 

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๑ แนวทางการคุม้ ครอง อนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
๑ โครงการธนาคารปู
จัดซือ้ พันธุแ์ ม่ปูมา้ เพื่อทํา
30,000
หมูท่ี 6
การฟักไข่และปล่อยแม่พันธุ์
ตําบลเกาะเพชร
ปูส่ ทู่ ะเลต่อไป
2 โครงการอนุรักษ์พันธุส์ ัตว์น้ํา
และทรัพยากรชายฝัง่

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สําหรับสมาคมประมง
พืน้ บ้านอําเภอหัวไทร

30,000

หมูท่ ่ี 6
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล



แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๒ การจัดการขยะ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างวินัย จิตสํานึกใน
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
การทิง้ ขยะให้กับบุคลากร
เด็กเล็ก
และนักเรียน

พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
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.
10,000 ร.ร.บ้านบางโหนด สํานักปลัด

ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร เทศบาล

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ศพด.ทต.เกาะเพชร
ศพด.ไชยราม

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 เพิ่มพืน้ ที่ปา่ ไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
-

งบประมาณ
-

สถานที่
ดําเนินการ
-

หน่วย
พ.ศ. ๒๕59
พ.ศ. ๒๕60
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.
- - - - - - - - - - - -

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.๑ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ที่
ประมาณ
ดําเนินการ
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 โครงการประเพณีสงกรานต์
เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
10,000 วัดเกาะเพชร สํานักปลัด

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
เทศบาล
อันดีงามให้คงอยูส่ บื ไป
๒ โครงการอบรมผูน้ ําทางศาสนา

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูน้ ํา เพื่อนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

10,000 ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

๓ โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อเพิ่มพูนความรูท้ งั้ เด็ก
เยาวชนและประชาชน
เพื่อหลักปฏิบัตทิ ่ถี ูกต้อง
ในเดือนรอมฎอน

15,000 มัสยิดทัง้ 5 แห่ง สํานักปลัด
ตําบลเกาะเพชร เทศบาล

๔ โครงการประเพณีชักพระ
ในวันออกพรรษา

25,000

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

วัดเกาะเพชร

สํานักปลัด 
เทศบาล





แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6.๑ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
ที่
ประมาณ
ดําเนินการ
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.
5 โครงการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญา
เพื่ออนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
15,000 พืน้ ที่
สํานักปลัด
          
ท้องถิ่น
ให้คงอยูส่ บื ไป
ตําบลเกาะเพชร เทศบาล
6 โครงการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
จัดกระบวนแห่หมรบงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรม
เนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

11,500 อุดหนุนปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

7 โครงการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผา้ ขึน้ ธาตุ

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

4,500 อุดหนุนปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

8 โครงการเทศกาลทําบุญใส่บาตร
ทางเรือ

-

10,000 หมูท่ ่ี 3
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



9 โครงการฝึกสอนการพายเรือ
เพรียว

เพื่อให้รา่ งกายมีความพร้อม
ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

10,000 หมูท่ ่ี 3
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล







แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๑ แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
1 โครงการอบรมกฎหมายในชีวติ
1.เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
10,000
เทศบาล
ประจําวันแก่ประชาชน
ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตําบลเกาะเพชร
ในชีวติ ประจําวัน
2.เพื่อให้นําความรูท้ ่ไี ด้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
๒ โครงการจัดทําแผนชุมชน

เพื่อให้คนในชุมชนมีชอ่ งทาง
แก้ไขปัญหาในชุมชนอย่าง
เหมาะสมและสามารถตอบ
สนองความต้องการของชุมชนได้

3 โครงการงานรัฐพิธแี ละ
วันสําคัญต่างๆที่จะส่งเสริม
สถาบัน

เพื่อกระตุน้ ความสําคัญต่อวัน
รัฐพิธแี ละวันสําคัญต่างๆ

4 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึก
พระราชพิธวี ันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระมาหากรุณาธิคุณต่อ
"5 ธันวามหาราช"
พระประมุขของปวงชนชาวไทย

5,000 พืน้ ที่หมูท่ ่ี 1-9

50,000

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

25,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

  









แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๑ แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.

5 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
วันปิยมหาราช

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

2,800 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

6 โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ"12 สิงหา
พระบรมราชินนี าถ"

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

25,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

7 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ใต้รม่ พระบารมี 120 ปีของดี
เมืองหัวไทร

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และนําเสนอความภาคภูมใิ จ
ของชาวหัวไทร

100,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล







แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนองค์การบริหาร
12,000 ที่ทําการปกครอง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้ หรือ ส่วนตําบลหัวไทร
อําเภอหัวไทร
การจ้างของ อปท. อําเภอหัวไทร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ให้แก่พนักงาน

เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจใน
การปฏิบัตงิ าน

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล









3 กิจกรรม 5 ส.

เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล









4 กิจกรรมสานสัมพันธ์สร้าง
ทีมงานในองค์กร

เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

5 โครงการสร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกและกําจัดขยะ

เพื่อลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน
สร้างรายได้ให้ชุมชน

10,000

ภายในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

6 โครงการสร้างจิตสํานึก
ประหยัดพลังงานในองค์กร

เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน

5,000

ภายในพืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล





           

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕60
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
๗ โครงการประชาร่วมใจ ประชาเพื่อสร้างจิตสํานึก เกิความรัก
5,000
ภายในพืน้ ที่
ธิปไตยมั่นคง
ในระบบประชาธิปไตย
ตําบลเกาะเพชร
๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายการทํางาน

เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายการ
ทํางาน นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัตงิ าน

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น

10 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริการ

100,000

พ.ศ. ๒๕๕9
พ.ศ. ๒๕60
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.
สํานักปลัด

เทศบาล

จังหวัดกระบี่

สํานักปลัด
เทศบาล

5,000

พืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่อทราบถึงการให้บริการและ
นําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
การดําเนินงาน

25,000

พืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

11 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ

เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

50,000

พืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

กองคลัง

12 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ในพืน้ ที่

20,000

พืน้ ที่
ตําบลเกาะเพชร

กองคลัง





           





