รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการ
1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
การบริการมุงสูความเปนเลิศ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงการให
บริการของเทศบาลใหได
มาตรฐานคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมุงพัฒนาสูความเปน
เลิศดานการใหบริการ

2 โครงการประเมินผลการใหบริการ เพื่อทราบถึงผลการ
ของเทศบาลตําบลบางเสาธง
ปฏิบัติงานในการให
บริการของเทศบาล
ตําบล บางเสาธง อันนํา
ไปสูการปรับปรุงแกไข
ในอนาคต

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลบางเสาธง เชน
ดานทะเบียนราษฎร บริการขอใบ
อนุญาตประกอบการ งานชําระ
ภาษี บริการขออนุญาตเกี่ยวกับ
อาคาร รวมถึงการใหบริการ
ลักษณะศูนยบริการรวม
ทําการสํารวจขอมูลโดยวิธีการสุม
ตัวอยางประชากรภายในเขต
เทศบาล แบบใชความนาจะเปน
และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม โดยประเมินผลฯ
จํานวน 1 ครั้ง/ป
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100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

100,000 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
งบเทศบาล เพิม่ มากขึ้น คิดเปนรอยละ70

30,000
งบเทศบาล

เทศบาลทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถนําผล
การศึกษาไปเปนขอมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
เทศบาล
ตําบล
บางเสาธง

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการ
1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

3

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เพื่อใหบริการประชาชนที่
อยูในเขตเทศบาล

ออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อ
60,000
ใหบริการในดานตาง ๆ จํานวน 3 ครั้ง/ งบเทศบาล
ป

60,000
งบเทศบาล

60,000 ประชาชนรอยละ 70 เกิดความ
สํานัก
งบเทศบาล พึงพอใจในการใหบริการของ ปลัดเทศบาล
เทศบาล

4

โครงการจัดทําปายบอกสถานที่
ราชการและสถานที่สําคัญในเขต
เทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูมารับบริการ
ณ สํานักงานเทศบาลฯ
สงผลใหสามารถเดินทาง
มาใชบริการไดอยาง
ทันทวงที

จัดทําปายบอกสถานที่ราชการและ
สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล
จํานวน 10 ปาย

400,000
งบเทศบาล

400,000 ประชาชนรอยละ 70 เกิดความ
งบเทศบาล พึงพอใจในการใหบริการของ
เทศบาล
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400,000
งบเทศบาล

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการ
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการบริการ
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมใหความรูและ
ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานเก็บขน
ขยะมูลฝอยและ
พนักงานงานรักษาความ
สะอาด ไดรับความรูจาก
การฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน สามารถนํา
ความรูและประสบการณ
มาประยุกตใชในงาน
ปฏิบัติงานของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิผล

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมใหความรู และทัศนศึกษาดู
งานใหแกพนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอยและพนักงาน งานรักษาความ
สะอาด จํานวน 2 รุน
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200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รอยละ 60 ของพนักงานที่ผาน
การทัศนศึกษาดูงานไดรับ
ความรูและประสบการณ
อันนําไปสูการประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานตอไป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการ
1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการบริการ
ที่
2

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
บริการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรใน
การบริการของบุคลากร องคกรไดพัฒนาศักยภาพในการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิบัตงิ านดานการบริการ จํานวน
ผูอบรม 50 คนตอครั้ง
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50,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000 ผูผานการอบรมมีความ
งบเทศบาล เขาใจเนื้อหาฝกอบรมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 80

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
2.1 แนวทางการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง
ประจําชุมชน

เพื่อเปนการเตรียมการ
ปองกันอัคคีภัยภายใน
ชุมชนเบื้องตน

2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑดับเพลิง เพื่อทําใหการปองกัน
และระงับเหตุเปนไป
ดวยความเรียบรอย
รวดเร็ว และปลอดภัย

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อถังเคมีดบั เพลิงเพื่อติดตั้งตาม
ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล
จํานวน 10 ถัง/ชุมชน
ขนาด
15 ปอนด
ชุดผจญเพลิงสําหรับลุยไฟ
จํานวน 2 ชุด
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2551
(บาท)
200,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

-

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
200,000 ประชาชนในชุมชนไดรับ
สํานักปลัด
งบเทศบาล ความปลอดภัยจากเหตุเพลิง
ไหมในเบื้องตน
-

พนักงานดับเพลิงมีชุดในการ
ปฏิบัติหนาที่เกิดความ
ปลอดภัยมากขึน้ และ
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
2.1 แนวทางการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2551
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

3

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีความรูเรื่องการ
ชุมชน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องตน

ฝกอบรมเรื่องการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหกับชุมชน
โดยจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องตนประจําชุมชน จํานวน
70 คน (14 ชุมชน ชุมชนละ 5 คน )

4

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 200,000
พลเรือน ซึ่งเปนราษฎรที่อาศัยอยูใน งบเทศบาล
เขตเทศบาล จํานวน 70 คน

เพื่อเสริมสรางความรู
ดานการปองกันและ
บรรเสาธารณภัยใหแก
ราษฎรในเขตเทศบาล
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
(บาท)
50,000 ผูผานการอบรมมีความ
งบเทศบาล เขาใจและสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กอนที่
เจาหนาที่จะมาถึงทําใหมี
การปองกันและระงับเหตุได
รอยละ 80
200,000 ผูผานการอบรมมีความรู
งบเทศบาล ความเขาใจในเนื้อหาและ
การปฏิบัติอยูใ นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 80

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
2.2 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดทําปายชือ่ ถนน/ซอย เพื่อใหเปนระเบียบและ
ในเขตเทศบาล
ประชาชนสะดวกในการ
เดินทาง

จัดทําปายบอกชื่อถนน/ซอยในเขต
เทศบาล จํานวน 90 ปายตอป

2

โครงการสายตรวจชุมชนปองกัน เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
ปราบปรามอาชญากรรมและ
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ยาเสพติด
ประชาชน โดยสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานี
ตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ
บางเสาธง

อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อรถยนต
สายตรวจพรอมอุปกรณ ใหกับ
สถานีตํารวจภูธร กิ่งอ.บางเสาธง
จํานวน 1 คัน
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
งบเทศบาล งบเทศบาล

850,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
(บาท)
400,000 ประชาชนและผูสัญจรไป
งบเทศบาล มาไดรับความสะดวก ซอย
แตละซอยมีปายครบเปน
ระเบียบเรียบรอย
ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน มากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
2.2 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการกอสรางศาลาพัก
ผูโดยสาร ริมถนนภายใน
เขตเทศบาลฯ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
ศาลาที่พักใหผูโดยสารที่ได
มาตรฐานไวกันฝน กันแดด
และเปนการจัดระเบียบดาน
การจราจร

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางศาลาพักผูโดยสารความ
กวางประมาณ 2.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 6.00 เมตร จํานวน
24 แหง
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2551
(บาท)
1,600,000
งบเทศบาล
(8 แหง)

2552
(บาท)
1,600,000
งบเทศบาล
(8 แหง)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
(บาท)
1,600,000 ประชาชนมีศาลาพักฯ ไวกัน
งบเทศบาล ฝน กันแดด และการจราจร
(8 แหง) มีความเปนระเบียบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และ
กอสรางปรับปรุงรางระบายน้ําถนน
สายดีเอส 4/1

เพื่อแกไขปญหาอุดตันใน
รางระบายน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง
ประมาณ 3.30 เมตร ยาว
ประมาณ 399.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมประมาณ 1,316
ตารางเมตร
- กอสรางปรับปรุงราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝา
ปดทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม
788 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
5,370,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบนผิวจราจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย เพื่อแกไขปญหาอุดตันใน
น้ําถนนสายดีเอส 5/1
รางระบายน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝา
ปดทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม
788 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
4,331,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลด
ปญหาน้ําทวมขังบน
ผิวจราจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ฝ . 21

เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน
เทาที่ใชสัญจรไปมาได
โดยสะดวกและเปนการ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปด ทั้ง
2 ฝง ความยาวประมาณ
430.00 เมตร

4

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ฝ . 23

เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน
เทาที่ใชสัญจรไปมาได
โดยสะดวกและเปนการ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปดทั้ง 2
ฝง ความยาวประมาณ
430.00 เมตร.
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
1,828,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

1,828,000
งบเทศบาล

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบรางระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ระบบรางระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

5

โครงการ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ฝ . 25

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทาง
เดินเทาที่ใชสัญจรไปมา
ไดโดยสะดวกและเปน
การแกไขปญหาน้ํา

กอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. พรอมฝาปด ทั้ง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 430.00
เมตร

ทวมขัง
6

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ฝ . 27

เพื่อใหประชาชนมีทาง
เดินเทาที่ใชสัญจรไป
มาไดโดยสะดวกและ
เปนการแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

กอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. พรอมฝาปดทั้ง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 430.00
เมตร

50

งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
1,828,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

1,828,000
งบเทศบาล

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบรางระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ระบบรางระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

7

โครงการ

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ซอย ฝ . 29

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีทางเดินเทา กอสรางปรับปรุงรางระบาย
ที่ใชสัญจรไปมาไดโดยสะดวก น้าํ ค.ส.ล. พรอมฝาปด ทั้ง
และเปนการแกไขปญหาน้ํา 2 ฝง ความยาวประมาณ

งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
1,828,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

6,289,000
งบเทศบาล

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบรางระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและระบบ
ระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไมมีน้ําทวมขังบน
ผิวจราจร

กองชาง

ทวมขัง

8

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ทายซอย
ฝ.13 – ฝ.29

430.00 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีทางเดิน - กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง
เทาที่ใชสัญจรไปมาได
ประมาณ 6.50-9.50 เมตร
ยาวประมาณ 334 เมตร
โดยสะดวกและเปนการ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม
ประมาณ 2,440 ตารางเมตร
- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.มีความยาวรวม
ประมาณ 840 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

9

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางปรับปรุง ทางเทา
เพื่อใหประชาชนมีทาง
และรางระบายน้ํา ของถนนสายบี ชวง เทาที่ใชสัญจรไปมาได
ระหวางถนนซี 5 ถึง ถนนสายซี 6
โดยสะดวก และเปน
การแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงทางเทา
โดยมีพื้นที่รวมประมาณ
2,245.00 ตารางเมตร
- กอสรางปรับปรุงราง
ระบายน้ําโดยมีความยาว
รวมประมาณ 976.00 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
3,176,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและระบบ
ระบายน้ํา มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไมมีน้ําทวมขังบนผิว
จราจร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอ และรางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10

โครงการกอสรางถนนเขาวัดมงคล
นิมิตร ชวงจากถนนบางนา – ตราด
ถึงคลองสําโรง

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังบนผิวจราจร ทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน ค.ส.ล.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กวางประมาณ 4.90 - 5.80
เมตร ยาวประมาณ 735.00
เมตร หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.
(ไมรวมบอพัก) ไมนอยกวา
3,670.00 ตารางเมตร
- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําความยาวรวมประมาณ
1,179.00 เมตร และกอสราง
ทอระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พรอมบอพักความยาวรวม
ประมาณ 283.00 เมตร
กอสรางทางเทา ค.ส.ล.มีพื้นที่
รวมประมาณ 2,089.00
ตารางเมตร
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,180,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
น้ําไมทวมขังบนผิวจราจร
ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซม
ถนนสะพานทางเทา ทอ คู และราง
ระบายน้ําในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ถนนสะพาน ทางเทา
คู ลางระบายน้าํ ที่ชํารุด
ใหสามารถใชงานไดดี
และมีมาตรฐาน

ปรับปรุงซอมแซมถนน
สะพานทางเทา ทอ คู และ
รางระบายน้ําที่ชํารุดในเขต
เทศบาล

12 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน ทาง
ระบายน้ํา และปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาลฯ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขัง และปรับปรุง
สิ่งกอสรางรอบอาคาร
สํานักงานที่ชํารุดใหได
มาตรฐาน และมีความ
สวยงาม

กอสรางยกระดับถนน ลาน
จอดรถ ปรับปรุงวางทอ / ราง
ระบายน้ําพรอมปรับปรุงถูมิ
ทัศน และสิ่งกอสรางอื่นๆ
บริเวณโดยรอบอาคาร
สํานักงานเทศบาล
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
500,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
500,000
งบเทศบาล

-

2,500,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2553
(บาท)
500,000 สามารถแกไขปญหา
งบเทศบาล ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใชระบบ
สาธารณูปโภคที่ไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซมใหอยูใน
สภาพการใชงานไดดี
เทศบาลมีบริเวณโดยรอบ
สํานักงานที่เปนระเบียบ
สวยงามไวบริการประชาชน
ที่มาติดตอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.14

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังบนผิวจราจรทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
460.00 เมตร

14

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.16

15

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.18

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังบนผิวจราจรทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังบนผิวจราจรทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาสะดวก

- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
450.00 เมตร
- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
450.00 เมตร

55

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,955,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

-

1,912,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

-

1,912,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.20

17

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.22

18

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําซอย ฝ.24

เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก
เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก
เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรไปสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
450.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,912,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
450.00 เมตร

-

1,912,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

- กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาว

-

1,912,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

56

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอ และรางระบายน้ํา
ที่
19

20

21

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ซอย ฝ.26
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก
โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ซอย ฝ.28
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรมาไดอยาง
สะดวก
โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ซอย ฝ.30
ทวมขังบนผิวจราจรทํา
ใหประชาชนเดินทาง
สัญจรมาไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
445.00 เมตร

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,891,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
435.00 เมตร

-

1,849,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

กอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดทั้ง
สองฝง ความยาวประมาณ
420.00 เมตร

-

1,785,000
งบเทศบาล

-

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

57

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอและรางระบายน้ํา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ําทายซอย ฝ.14 - 30

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังบนผิวจราจรทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

- กอสรางปรับปรุงราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝา
ปดทั้งสองฝง ความยาว
ประมาณ 700.00 เมตร

23

โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทาและ เพื่อใหประชาชนสัญจร
รางระบายน้ําของถนนสายซีเอสเอส ไปมาไดโดยสะดวกและ
(หลังตลาดสด)
เปนการแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง

- กอสรางปรับปรุงทางเทา
โดยมีพื้นที่รวมประมาณ
1,023.00 ตารางเมตร
- กอสรางปรับปรุงราง
ระบายน้ําความยาวรวม
ประมาณ 249.00 เมตร

58

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,975,000
งบเทศบาล

-

1,794,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพชวยลดปญหา
น้ําทวมขังบริเวณผิวจราจร

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและระบบ
ระบายน้ํามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไมมีน้ําทวมขังบนผิว
จราจร

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอ และรางระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ ค.ส.ล.
และทางเดินเทา ถนนสุขาภิบาล 1
(ซอยรานซับแดง)

เพื่อใหประชาชนมี
ทางเดินเทาที่ใชสัญจรไป
มาไดโดยสะดวกและเปน
การแกไขปญหาน้ําทวม
ขัง

- กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 เมตร
พรอมทางเทาโดยมีความ
ยาวทอระบายน้ํารวม
ประมาณ 1,700.00 เมตร

25

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ ค.ส.ล.
และทางเดินเทาซอยจงเจริญ

เพื่อใหประชาชนมี
ทางเดินเทาที่ใชสัญจรไป
มาไดโดยสะดวกและเปน
การแกไขปญหาน้ําทวม
ขัง

- กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 เมตร
พรอมทางเทาโดยมีความ
ยาวทอระบายน้ํารวม
ประมาณ 1,000.00 เมตร

59

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กองชาง
8,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
งบเทศบาล ในการสัญจรไปมา และ
ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไมมีน้ํา
ทวมขัง
-

-

4,750,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
งบเทศบาล ในการสัญจรไปมา และ
ระบบระบายน้าํ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไมมีน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอ และรางระบายน้ํา
ที่
26

โครงการ
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเขา
ซอยโรงพักเกา

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังบนผิวจราจรทําให
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร กวาง
ประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 476.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.
(ไมรวมบอพัก) ไมนอยกวา
2,782.00 ตารางเมตร
- กอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 เมตร
และบอพักพรอมทางเทาโดย
มีความยาวทอระบายน้ําและ
บอพักรวมประมาณ
952.00 เมตร

60

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,500,000 น้ําไมทวมขังบนผิวจราจร
งบเทศบาล ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเทา คู ทอ และรางระบายน้ํา
ที่
27

โครงการ
โครงการปรับปรุงพื้นที่และปูยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนขางคู
ระบายน้ํา

วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดเก็บขยะที่
แฝงลอยในคูระบายน้ํา
ทําไดโดยสะดวกและเพื่อ
เปนการปองกันการรุกล้ํา
ทางสาธารณะและมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงพื้นที่ถนนขางคู
ระบายน้ําในเคหะชุมชน
เมืองใหมบางพลีวาระ 1
บริเวณคูระบายน้ํากลาง
ชุมชนถนนสายซี 6 โดยปู
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร มีความกวาง
ประมาณ 2.50-3.00 เมตร
ความยาวประมาณ
3,260.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ปูยางรวมประมาณ 8,965
ตารางเมตร
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,482,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การจัดเก็บขยะในคูระบาย
น้ําสะดวกขึ้นและสภาพ
แวดลอมของคูระบายน้ํา
และถนนขางคูระบายน้ํา
ดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา บูรณะ ระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวาง
ที่

โครงการ

1 โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณถนน ตรอก
ซอย และทางเดินตางๆในเขต
เทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อติดตั้งไฟฟา
สาธารณะบริเวณถนน
ตรอก ซอย และทางเดิน
ตางๆในเขตเทศบาล ให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร ไปมา ในเวลา
กลางคืน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางเหมาติดตั้งไฟฟาสาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ บริเวณ ถนน ตรอก
ซอย และทางเดินตางๆ จํานวน
ประมาณ 50 จุด
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1,500,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนา บูรณะ ระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวาง
ที่

โครงการ

2 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อซอมแซมไฟฟา
- ซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขต
สาธารณะในเขตเทศบาล เทศบาลฯ จํานวน 500 จุด
บริเวณถนน ตรอก ซอย
และทางเดินตางๆ ในเขต
เทศบาล เพื่อให
ประชาชนไดรับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

500,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

ประชาชนไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาการใชที่ดินและผังเมือง
ที่
1

โครงการ
โครงการกอสรางเขื่อนคอนกรีตริม
คลองเจริญราษฏรพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อปองกันการ
กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอม 80,000,000
พังทลายของดิน
ปรับปรุงภูมิทัศน มีความยาว ของบ อบจ.
ปองกันการรุกล้ํา คลอง ประมาณ 1,500 เมตร
สมุทรปาการ
เปนแนวปองกันน้ําทวม
และมีภูมิทัศนที่
สวยงาม
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีเขื่อนที่ไดมาตรฐานสามารถ
ปองกันน้ําที่เออลนคลองเจริญ
ราษฏรทวมอาคารบานเรือน
ของประชาชนที่พักในเคหะ
บางพลี( วาระ 1 ) ซึ่งเปน
ชุมชนหนาแนนไดอยางถาวร
-สามารถปองกันการบุกรุก
คลองสาธารณะการพังทลาย
ของดินริมตลิ่งและประชาชน
สามารถใชพื้นที่หลังเขื่อนเปน
ที่พักผอนหยอนใจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาการใชที่ดินและผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2

โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุและ
ที่พักสําหรับเจาหนาที่ คุมเครื่องสูบ
ระบายน้ํา โรงสูบ P2 และ A3 จํานวน
2 แหง

เพื่อใหมีสถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ และเปนที่
พักพนักงานดูแลเครื่อง
สูบน้ํา

กอสรางอาคารครึ่งตึกครึ่ง
ไม ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 8.00 เมตร
จํานวน 2 หลัง

3

โครงการจางออกแบบสถานีสูบ
ระบายน้ํา สําหรับเครื่องสูบน้ําขนาด
ใหญ ริมคลองเจริญราษฎร ในเคหะ
ชุมชนเมืองใหมบางพลี วาระที่1

เพื่อทราบขอมูลการ
ออกแบบสถานีสูบน้ํา
ขนาดใหญในการแกไข
ปญหาน้ําทวม

- จางออกแบบสถานีสูบ
ระบายน้ํา พรอมเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญและประตูกันน้ํา
ไหลกลับ
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
งบเทศบาล

-

300,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลมีอาคารที่ได
มาตรฐานสําหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณและเปนที่พักสําหรับ
เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน

กองชาง

ไดทราบขอมูลตางๆในการ
พิจารณาเพื่อตัง้ งบประมาณ
กอสรางสถานีสูบระบายน้ํา
ไวปองกันน้ําทวมตอไป

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาการใชที่ดินและผังเมือง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4

โครงการกอสรางประตูระบายน้ําริม
คลองเจริญราษฎรในเคหะเมืองใหม
บางพลี วาระที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสูบระบายน้ําไดอยาง
รวดเร็วและแกไขปญหา
น้ําทวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางประตูระบายน้ําและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด Ø
30 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
พรอมประตูกันน้ําไหล
ยอนกลับและอุปกรณตางๆ
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000,000
ของบ อบจ.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
สามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
เคหะเมืองใหมบางพลี วาระ
ที่ 1 จากภัยน้ําทวมไดอยาง
ถาวร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
งบเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1.

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชนใน
สาขาอาชีพตาง ๆ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพที่
ยั่งยืนได

จัดอบรมกลุมอาชีพใหกับ
ประชาชนที่อยูภ ายในเขต
เทศบาล ทั้ง 14 ชุมชน
จํานวน 140 คน

2.

โครงการฝกอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทยในชุมชน

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาชีพใน ครอบครัว ใหมี
รายไดและเปนการอนุรักษ
อาชีพหัตถกรรม

จัดอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนที่อยูภ ายในเขต
เทศบาล ทั้ง 14 ชุมชน
จํานวน 140 คน

-
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100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรม มีความ
เขาใจในวิธีการปฏิบัติอยูใ น
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 70
สงผลใหสามารถนําไป
ประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัวหรือเปนการเพิ่ม
รายไดอีกทางหนึ่ง
ผูเขารับการอบรม มีความ
เขาใจในวิธีการปฏิบัติอยูใ น
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 70
สงผลใหสามารถนําไป
ประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัวหรือเปนการเพิ่ม
รายไดอีกทางหนึ่ง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
และสังคม

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน
ที่

โครงการ

3

โครงการสนับสนุนกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต
แกจนสรางชุมชนเขมแข็ง

4

โครงการลดรายจายของ
ประชาชนในการบรรเทา
ปญหาความยากจน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพในชุมชนใหมี
การรวมกลุมผลิตสินคา

จัดอบรมใหกับกลุมอาชีพ
ที่อยูภายในเขตเทศบาล อยาง
นอย จํานวน 5 กลุม
จํานวน 50 คน
เพื่อใหประชาชน ที่มี
จัดอบรมอาชีพใหกับประชาชนที่
ความเดือดรอนจากปญหา อยูภายในเขตเทศบาล จํานวน
สังคมและยากจนไดรับการ 140 คนและประสานความ
แกไขตามนโยบายของ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รัฐบาล
ในการแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจนใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

100,000 กลุมอาชีพที่อยูภ ายในเขต
งบเทศบาล เทศบาล ไดรับความรูและนํา
ความรูที่ไดไปพัฒนากลุมของ
ตนเองใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
100,000 ประชาชนที่ไดรับการ
งบเทศบาล อบรม มีความรูในการแกไข
ปญหาสังคมและความยากจน
และนําความรูท ี่ไดรับไป
ประกอบอาชีพสรางรายได
ตอไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
และสังคม
กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน
ที่

โครงการ

5

โครงการฝกอบรม
กลุมวิสาหกิจชุมชน
(กลุมอาชีพ)

6

7

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพใหมคี วามรู
นําไปพัฒนากลุมตนเองให
ดียิ่งขึ้น
โครงการกอสรางโรงเรือน
เพื่อใหกลุมแมบานชุมชน
กลุมแมบา น
โครงการ 3/3 มีสถานที่จํา
หนวยผลิตภัณฑตางๆซึ่ง
สรางรายไดใหกับชุมชน
โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ
เครื่องจักรเพื่อการพัฒนา
สงเสริมการแปรรูป
อาชีพวิสาหกิจชุมชนน้ําพริก ผลิตภัณฑหลากหลาย
สําเร็จรูปกิ่งอําเภอบางเสาธง และตรงความตองการของ
ผูบริโภค

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ที่อยูภายในเขต
เทศบาล 10 กลุม
กอสรางโรงเรือนกลุมแมบาน
ชุมชนโครงการ 3/3 ขนาด
4x6 เมตร จํานวน 1 หลัง

-

26,000
งบเทศบาล

-

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซือ้ เครื่องจักร
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
น้ําพริกสําเร็จรูป
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

350,000
งบเทศบาล
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ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถ
นําความรูที่ไดรับจากการ
อบรมไปพัฒนากลุมตนเองให
กาวหนายิ่งขึ้น
กลุมแมบา นชุมชนโครงการ
3/3 มีสถานที่จาํ หนวย
ผลิตภัณฑตางๆสามารถสราง
รายไดใหกับชุมชน
สมาชิกกลุมวิสาหกิจ
นําเครื่องมืออุปกรณที่ไดไป
พัฒนากลุม ทําใหสินคา
ไดรับการรับรองมาตรฐาน อย.
และมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถ
ขยายตลาดไดดียิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการ
และสังคม
กอง
สวัสดิการ
และสังคม
กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกชุมชน
ที่

โครงการ

8

โครงการขอสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณในการ
ผลิตอาหารทะเล-เบเกอรี่

9

โครงการเพาะเห็ดนางฟา

10

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มรายไดเพิ่ม
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
และสามารถขยายตลาด
ได

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ
ใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบาง
เสาธงแปรรูปอาหารทะเล
และเบเกอรี่ จํานวน 1 เครื่อง
จัดฝกอบรมใหประชาชนที่
รวมกลุมทําโครงการ จํานวน
100 คน

เพื่อใหคนในชุมชน
ไดรับประทานเห็ดปลอด
สารพิษและเปนการ
สงเสริมอาชีพชุมชน
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมความรูในการ จัดอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
เยาวชน
ประกอบอาชีพใหกับ
ฝมือของเยาวชนในเขตเทศบาล
เยาวชนที่ดอยโอกาสทาง จํานวน 100 คน
การศึกษาและลดปญหา
การวางงาน
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 สมาชิกกลุมวิสาหกิจนํา
งบเทศบาล เครื่องมืออุปกรณที่ไดไปพัฒนา
กลุม ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
และสามารถขยายตลาดไดมาก
ขึ้น
100,000
100,000
100,000 คนในชุมชนไดรับประทานเห็ด
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปลอดสารพิษและมีอาชีพเสริม
ทําใหมีรายไดมากขึ้น
100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000 เยาวชนที่ผานการอบรมมี
งบเทศบาล ความรูในการประกอบอาชีพ
อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 60

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
และสังคม

กอง
สวัสดิการ
และสังคม
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมงานดานสวัสดิการและสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
สวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส

2

โครงการดวงตาสดใสมอบให
ผูสูงอายุในชุมชน

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
และใหโอกาสแก
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาล
เพื่อปองกันความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
หรืออาจจะลุกลามกับ
ดวงตา และเปนการ
ดูแลรักษาถนอมดวงตา

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ จํานวน 503 คน
คนพิการ จํานวน 51 คน

จัดมอบแวนสายตาใหกับ
ผูสูงอายุที่อยูภายในเขต
เทศบาล จํานวน 500 คน
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2551
(บาท)
3,324,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
3,324,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
3,324,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

150,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส ไดรับการ
ชวยเหลือ

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

ผูสูงอายุที่อยูภายในเขต
เทศบาล ไดรับแวนที่มี
คุณภาพชวยใหการ
มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลบางเสาธง
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมงานดานสวัสดิการและสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุที่ไดรับ
การชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
จากเทศบาลฯมี
อาสาสมัครคอย
ชวยเหลือ

จัดอบรมประชาชนที่อยูใน
ชุมชนใหไดรับความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
จํานวน 60 คน

4

โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลบางเสาธง

เพื่อเปนการชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายได
นอย

จัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลบางเสาธง
จํานวน 1 แหง
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2551
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

-

6,000,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูผานการฝกอบรม
รอยละ 70 มีความรู
ความเขาใจอยูใ นระดับ
มาก สงผลใหสามารถ
ดูแลผูสูงอายุไดเปน
อยางดี
จํานวนประชาชนผูมี
รายไดนอยไดรับความ
ชวยเหลือรอยละ 80

กอง
สวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การจัดใหมที พ
ี่ ักผอนหยอนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
ของเทศบาลฯ
ในเขตเทศบาลฯใหเปน
สวนสาธารณะของเทศบาลฯ โดย
สถานที่พักผอนหยอนใจ ปลูกตนไม ไมพุม ไมประดับ ปรับปรุง
ไฟสนาม หองน้าํ ศาลาพักผอน บอ
น้ํา พรอมติดตั้งระบบรดน้ํา พืน้ ที่รวม
ประมาณ 18 ไร
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะ กอสรางลานเอนกประสงค ติดตั้ง
เทศบาล เปนลาน เอนกประสงค เทศบาลบางสวน ใหเปน เครื่องเลนออกกําลังกาย ปลูกตนไม
สถานที่ออกกําลังกาย
ไมพุม ไมประดับ ปรับปรุงศาลา
สถานที่จัดกิจกรรม
หองน้ํา ปรับปรุงและติดตั้งไฟสนาม
นันทนาการ และ สถานที่ พื้นที่รวม ประมาณ 9.7 ไร
จอดรถสําหรับประชาชน
ที่มาใชบริการฯ
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
-

2552
(บาท)
13,500,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
-

-

8,500,000
งบเทศบาล

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสวนสาธารณะ ที่
สวยงามไวพักผอนหยอนใจ

กองชาง

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและสถานที่จัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนา การจัดใหมีที่พกั ผอนหยอนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ชุมชน

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความ
สวยงามเปนระเบียบ สราง
ความประทับใจแกผูพบเห็น

ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน เชน ปลูก
ไมดอก ไมประดับ ฯลฯ ภายใน
ชุมชนจํานวน 14 ชุมชน

4 โครงการจางเหมาดูแลรักษา
ตนไมและหญาบริเวณ
เกาะกลางและไหลทาง
ถนนสาย เอ
5 โครงการจางเหมาดูแลรักษา
ตนไมและหญาภายใน
สวนสาธารณะและลาน
เอนกประสงคของเทศบาล

เพื่อดูแลรักษาตนไมและ
หญาบนเกาะกลางและไหล
ทางถนนสายเอใหสวยงาม
เปนระเบียบ
เพื่อดูแลรักษาตนไมและ
หญาภายในสวนสาธารณะ
และลานเอนกประสงคให
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอยประทับใจ
ประชาชนผูใชบริการ

จางเหมาดูแลรักษาตนไมและหญา 1,500,000 1,500,000 1,500,000
บริเวณเกาะกลางและไหลทางถนน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
สายเอตั้งแตแยกถนนบางนา-ตราด
ไปทางทิศใต จนถึงสุดเขตเทศบาล
จางเหมาดูแลรักษาตนไมและหญา 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ภายในสวนสาธารณะและลาน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เอนกประสงคของเทศบาล พื้นที่
รวมประมาณ 25 ไร

ที่

โครงการ
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2551
(บาท)
300,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
300,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
400,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนไดมีภูมิทศั นที่สวยงาม
สรางความประทับใจใหกับผู
อยูอาศัยและผูพ บเห็น

กองชาง

เทศบาลมีถนนที่มีภูมิทัศน
สวยงามสรางความ
ประทับใจแกผพู บเห็น

กองชาง

เทศบาลมีสวนสาธารณะที่มี
ความเปนระเบียบสวยงามไว
บริการแกประชาชนในการ
พักผอนหยอนใจออกกําลัง
กายและกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนา การจัดใหมีที่พกั ผอนหยอนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ
ที่

โครงการ

6 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ใหจังหวัดสมุทรปราการใน
การดูแลสวนสาธารณะเพื่อ
รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา
7 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ใหอําเภอบางพลีหรือ
กิ่งอําเภอบางเสาธง ในการ
ดูแลโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนกลางมหานคร

วัตถุประสงค
เพื่อดูแลสวนสาธารณะที่
จังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกันจัดสราง
และใหประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ สถานที่ออก
กําลังกาย สงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อดูแลสวนกลางมหานคร
ในสวนที่อําเภอและเทศบาล
ตําบลบางเสาธงไดรวม
ดําเนินการใหมีความสวยงาม
และเพื่ออนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รวมถึงพันธุพืชและสมุนไพร
ทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณใหจังหวัด
สมุทรปราการ เปนคาจางดูแล
สวนสาธารณะที่จังหวัดฯและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกหงในจังหวัด
สมุทรปราการไดรวมจัดสรางขึ้น
บนเนื้อที่ 21-0-28 ไร
อุดหนุนใหอําเภอบางพลีหรือ
กิ่งอําเภอบางเสาธง เปนคาจางดูแล
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนกลาง
มหานคร ที่อําเภอ และเทศบาล
ตําบลบางเสาธง ไดรวมกัน
ดําเนินการบนเนื้อที่ 3-0-22 ไร
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งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000 จังหวัดมีงบประมาณไป
กองชาง
งบเทศบาล งบเทศบาล ดําเนินการดูแลสวน
สาธารณะ ที่จดั สรางให
สวยงาม ประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ

-

100,000
งบเทศบาล

100,000 อําเภอบางพลีหรือกิ่งอําเภอ
งบเทศบาล บางเสาธง ไดรับเงินอุดหนุน
งบประมาณไปดําเนินการ
ดูแลสวน ที่จัดสรางให
สวยงาม และประชาชนมี
สถานที่พักผอนหยอนใจ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
กิ่งอําเภอบางเสาธง ในการ
ชวยเหลือผูปวยเอดส

วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือผูปวย
เอดสในการประกอบ
อาชีพ การสงเคราะห
ครอบครัว ทุนการศึกษา
ฟนฟูสภาพผูติดเอดส
และยับยั้งการแพรเชื้อ

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
เพื่อใหประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการในการ
ไดมีสถานที่รักษา
กอสรางอาคารผูปวย “เฉลิม
พยาบาลเพิ่มมากขึ้น
พระเกียรติ 60 ป ทรงครองราชย”

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

อุดหนุนงบประมาณ กิ่งอําเภอ
บางเสาธง ใชในโครงการเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยเอดสที่อยูในเขต
การรับผิดชอบ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให
จังหวัด ใชในโครงการกอสราง
อาคารผูปวย “เฉลิมพระเกียรติ
60 ป ทรงครองราชย”

2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 กิ่งอําเภอบางเสาธงไดรับเงิน
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ อุดหนุนไปดําเนินการ เพื่อ
สรางเครือขายชวยเหลือ
ผูปวยเอดสเพียงพอ

-
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1,000,000
งบเทศบาล

-

จังหวัดไดรับเงินอุดหนุน
งบประมาณไปดําเนินการ
สรางอาคารฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการอุดหนุนงบประมาณให เพื่อใหมีศูนย ฯ ชวยเหลือผูปวย
อําเภอบางพลี
เอดสอยางทั่วถึง

4 โครงการอบรมควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อใหประชาชนไดมีความรูใน
ดานการปองกันโรคพิษสุนัขบา

5 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
(อสมช.)

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในชุมชนใหมีความรูดาน
สุขภาพและอนามัยยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ
2551
2552
2553
ที่คาดวาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ
50,000
50,000
50,000 อําเภอบางพลีไดรับ
บางพลีจัดทํา โครงการ ฯ ตามที่ งบเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล งบประมาณไป
อําเภอรองขอ
ดําเนินการตาม
โครงการเพียงพอ
จัดอบรมแกนนําชุมชนอบรม
50,000
50,000
50,000 อยางนอย รอยละ50
ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ของประชาชนที่เขา
100 คน
รับการฝกอบรมได
รับความรูดานการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
อบรมความรูเพิม่ เติมใหแก
400,000
400,000
400,000 อยางนอยรอยละ70ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขเกาและ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
มีความรูใ นการอบรม
ใหม
อยูในระดับมาก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

6 โครงการอบรมใหความรูการพน
สารเคมีกําจัดยุงลายและทําลาย
แหลงเพาะพันธุยุงลาย

7 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา และทําหมัน-สุนัข
และแมว จรจัด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะ
วัตถุประสงค
2551
2552
2553
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
ประชาชน,ผูนําชุมชน,อสม.
60,000
60,000
60,000 ผูเขารับการอบรมมี
และโรคตาง ๆ ที่มีแมลงและ นักเรียน,นักศึกษา ที่อยูในเขต
งบเทศบาล งบเทศบาล
งบเทศบาล ความเขาใจเนือ้ หา
สัตวนําโรคเปนพาหะ
เทศบาล จํานวน 100 คน/ ครั้ง
และการปฏิบัตใิ น
ระดับมาก คิดเปน
จํานวน 3 ครั้ง
รอยละ60
เพื่อลดประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อปองกัน
50,000
50,000
50,000 รอยละ60ของ สุนัข
จรจัดและลดการเกิดโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,000 ตัว งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และแมวในเขต
สุนัขบา
ทําหมันใหสุนัขและแมว 100 ตัว
เทศบาล จะไดรับ
การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาและลดการเสี่ยง
เปนโรคพิษสุนัขบา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

78

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

8 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สถานีอนามัย

9 โครงการกอสรางศูนยบริการ
สาธารณสุข

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ศูนยบริการสาธารณสุข

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหสถานีอนามัยในเขต
เทศบาลมีเวชภัณฑประเภท
ยาและมิใชยาเพียงพอในการ
ใหบริการรักษาประชาชน
เพื่อเพิ่มชองทางและขยาย
โอกาสในการเขาถึงบริการ
ดานสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
และอุปกรณใชในงาน
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาล

อุดหนุนงบประมาณสถานีอนามัย
เมืองใหมบางพลี ในการจัดซือ้
เวชภัณฑยา และมิใชยา จํานวน
1 แหง
กอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข เปน ค.ส.ล.ชั้นเดียว
จํานวน 1 หลัง พรอมดวยลาน
จอดรถ และรั้ว
จัดซื้อ
1.ครุภัณฑยานยนต
-รถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา
110 ซีซี จํานวน 2 คัน

79

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 สถานีอนามัยมีเวชภัณฑยา
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และมิใชยาเพียงพอในการ
ใหบริการประชาชน
-

5,000,000
งบเทศบาล

-

76,000
งบเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
ประชาชน 7,336 ครัวเรือน
กอง
สามารถเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุข
สาธารณสุขไดเพิ่มมากขึ้น
และ
สิ่งแวดลอม
มีครุภัณฑและอุปกรณใชใน
กอง
งานศูนยบริการสาธารณสุข สาธารณสุข
76,000 เทศบาลใหบริการดาน
และ
งบเทศบาล สุขภาพอนามัยแกประชาชน สิ่งแวดลอม
ในเขตเทศบาลอยาง
เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. ครุภัณฑการแพทย
1.เครื่องมือผาตัด1 ชุด
2.เตียงตรวจโรค 1เตียง
3.เตียงเด็ก 1เตียง
4.เตียงซิมมอน 2 เตียง
5.ตูเก็บเครื่องมือแพทย 1ตู
6.ตูเก็บเวชภัณฑ 2 ตู
7.ตูขางเตียงพรอมมานั่ง 2ตู
8.ตูเย็น ขนาด 5คิวบิกฟุต 1ตู
9.เครื่องชั่งน้ําหนัก 1 เครื่อง
10.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ตลับ 2 เครื่อง
11.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ตั้งโตะ 1 เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,600
4,100
4,500
6,400
3,500
6,800
1,600
6,000
13,000
1,200

12,600
4,100
4,500
6,400
3,500
6,800
1,600
6,000
13,000
1,200

3,000

3,000

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12.เครื่องกําจัดทําลายเข็มฉีดยา
1 เครื่อง
13.หมอตมเครื่องมือไฟฟา 1 เครื่อง
14. เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคแบบ
ตั้งโตะ 1เครื่อง
15. รถเข็นทําแผล 1 คัน
3. คาครุภัณฑศูนยบริการ
สาธารณสุข ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ3-6 1 ชุด
2. โตะทํางานพรอมเกาอี้ระดับ 1-2 2 ชุด
3. โตะเหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ชุด
4.ตูเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู
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งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2551 (บาท) 2552 (บาท) 2553 (บาท)
5,000
5,000
กอง
สาธารณสุข
9,200
9,200
และ
สิ่งแวดลอม
80,000
80,000
6,800
6,800

3,600
4,380
4,600
2,300

3,600
4,380
4,600
2,300

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.เกาอี้พับไดชนิดทําดวยเหล็กที่นั่ง
และพนักบุฟองน้ํา จํานวน 20 ตัว
6. ชั้นวางเอกสารแบบถอดได 3 ที่
7.พัดลมแบบตั้งโตะขนาด 16 นิ้ว
8.เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดาขนาด
แคร 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
9.โตะ-เกาอี้ พิมพดีด 1 ชุด
10.เครื่องคํานวณเลขชนิด 12หลัก 1 เครื่อง
11.เครื่องโทรศัพท 1 เครื่อง
12.กลองนิรภัย 1 กลอง
13.เกาอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง 5 ชุด
14.โตะประชุม ขนาด 8 คน 1ชุด
15.เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด 1เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,940
6,300
2,640
9,300

7,940
6,300
2,640
9,300

1,800
2,500
900
1,000
9,500
8,100
3,200

1,800
2,500
900
1,000
9,500
8,100
3,200

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
16.โทรทัศนสี ขนาด 21 นิ้ว
17.เครื่องวีดีโอแบบเลนบันทึกเทป
จํานวน 1 เครื่อง
18.วิทยุเทป-ซีดี จํานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
(บาท)
(บาท)
7,500
6,800
3,200

2553
(บาท)
7,500
6,800
3,200

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจางเหมาครูฝกสอน
ออกกําลังกาย

เพื่อใหประชาชนไดมี รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีการออก
สุขภาพพลานามัยที่ กําลังกายเพื่อสุขภาพจํานวน 14 ชุมชนๆ
สมบูรณแข็งแรงเปน ละ 5 คน รวม 60 คน
การสรางภูมิคุมกันโรค

12 โครงการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิค เพื่อสงเสริม
สุขภาพ

เพื่อใหประชาชนไดมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณแข็งแรงเปน
การสรางภูมิคุมกันโรค
โดยใหแกนนําแอโรบิค
ใช เวทีเตนแอโรบิคนํา
ประชาชนในชุมชนให
เตนออกกําลังกาย เปน
ประจํา

- จางเหมาจัดทําโตะ(เวที)สําหรับใหครู
ฝกสอนเตนแอโรบิค เพื่อสงเสริมสุขภาพ
กลางแจงสําหรับเตนแอโรบิคขนาดกลาง
โครงสรางทําดวยเหล็กกลอง ขนาดไมนอย
กวา 2 นิ้ว พื้นทําดวยไมอัดความหนาไม
นอยกวา 10 มิลลิเมตร มีบันไดขึ้น-ลง
จํานวน 14 ชุด (14 ชุมชน)
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 ชุมชนมีครูฝกสอนออก
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กําลังกายแบบ
แอโรบิค เพียงพอ

70,000
งบเทศบาล

70,000
70,000 รอยละ80 ของประชาชน
งบเทศบาล งบเทศบาล ทีม่ าออกกําลังกายเตน
แอโรบิค เปนประจํา มี
สุขภาพดี สมบูรณ และ
แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการการพัฒนาปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
138,000
184,000
- จัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อใชในการออกกําลัง 138,000
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
กายกลางแจง
จํานวน 12 ชุด
หนึ่งชุดประกอบดวย
- ไมลลอยชนิดคาดหัว 2 ตัว
- ไมลพรอมขาตั้ง 1 ตัว
- ตูลําโพงมีลอเข็น ลําโพง 2 ทาง 2 ตัว
- สายลําโพงพรอมอุปกรณ
- เพาเวอรมิกเซอร 1 ตัว
- ไมคลอยแบบถือ 1 ตัว คาดหัว 1 ตัว
- เครื่องเลน ดีวีดี
- ตูเก็บเครื่องเสียง เปนตูไม
มีฝาปด-เปดพรอมลอเลื่อน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการพัฒนาการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 งบดําเนินการสนับสนุนการบริการ เพื่อฝกอบรมใหความรูแก
สาธารณสุข
ประชาชนในงานปองกัน
-คาใชจายในการอบรมกลุม เสี่ยง และควบคุมโรคตางๆ ฯลฯ
ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
ดําเนินงาน หนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
14 งบดําเนินการสนับสนุนการ
เพื่อดําเนินงานดานสงเสริม
บริการสาธารณสุข
สุขภาพ การณรงค ,การ
-คาใชจายในการดําเนินงาน
เผยแพร,ประชาสัมพันธ
สงเสริมสุขภาพ
,การศึกษาดูงาน,การ
ฝกอบรม ฯลฯ ซึ่งเปนไป
ตามแนวทางการดําเนินงาน
หนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนทั่วไป สถานบริการ
จํานวน 2 รุน จํานวน 100 คน

ประชาชนทั่วไปในเขตชุมชน
ประธานชุมชน อสม. จํานวน
ไมนอยกวา 70 คน
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งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความรูมาก จํานวนไมนอย สาธารณสุข
กวา รอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม

50,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

50,000 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
กอง
งบเทศบาล ความรูมาก จํานวนไมนอย สาธารณสุข
กวา รอยละ 70
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

15 งบดําเนินการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
-คาตอบแทน คาจางพิเศษ คา
ลวงเวลา สําหรับแพทย พยาบาล
รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข
และดานอื่นๆที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนคาตอบแทน คา
ชุมชนในเขตเทศบาล
ลวงเวลา สําหรับบุคคลทาง จํานวน 14 ชุมชน
การแพทยและดานอื่นๆที่
เกี่ยวของในสังกัดเทศบาล
ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
ดําเนินงาน หนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนในชุมชนไดรับ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การบริการอยางนอย
รอยละ 50

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

16 งบดําเนินการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข
-โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข เพื่อใชในการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)

17 โครงการรณรงครานคาแผงลอย
ใหปฏิบัตใิ หถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาล เทศบัญญัติ และ
พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลและการบริการใน
เบื้องตนใหมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง ฯลฯ ซึ่ง
เปนไปตามแนวทางการ
ดําเนินงานและหนังสือสั่ง
การ ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
เพื่อใหรานคาปฏิบัติใหถูก
สุขอนามัย ประชาชนได
บริโภคสินคาที่สะอาด
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสรรใหชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 14 ชุมชนๆละ 10,000 บาท

ออกสํารวจ/ตรวจสอบ รานคาแผง
ลอยในเขตเทศบาล และรณรงคให
รานคาฯ ปฏิบตั ิใหถูกสุขลักษณะตาม
หลักสุขาภิบาลเทศบัญญัติ และ
พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ จํานวนไม

นอยกวา 100 ราน
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
140,000 140,000 ชุมชนไดรับการสนับสนุน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รอยละ 100

30,000
งบเทศบาล

30,000
30,000 - รานคาแผงลอยอยาง
งบเทศบาล งบเทศบาล นอยรอยละ50 ปฏิบัติ
ถูกหลักสุขาภิบาล
เทศบัญญัติ และพรบ.การ
สาธารณสุข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

18 งบดําเนินการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
-คาใชจายในการอบรมผู
ประกอบ การเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตาง ๆ

วัตถุประสงค
เพื่ออบรมใหผปู ระกอบการมี
ความรูความเขาใจดานสุขอนามัย
และประชาชนไดบริโภคสินคาที่
ถูกสุขอนามัยฯลฯ ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางการดําเนินงานและ
หนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมสถานประกอบการเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลตาง ๆ จํานวนผูเขาอบรม
ไมนอยกวา 100 คน/1ครั้ง
จํานวนไมนอยกวา 1ครั้ง
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งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 รอยละ60 ของประกอบการ
กอง
งบเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล มีความรูและนําไปใชใหเกิด สาธารณสุข
ประโยชน
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน
4.4 แนวทางการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศใน
ดานกีฬาในเขตเทศบาล

จัดซื้ออุปกรณกฬี าใหกับชุมชน
14 ชุมชน

20 โครงการจัดตั้งศูนยกีฬา
เทศบาลตําบลบางเสาธง

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศใน
ดานกีฬาในเขตเทศบาล

จัดตั้งศูนยสงเสริมกีฬาในเขต
เทศบาลตําบลบางเสาธง 1 แหง
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 เยาวชนและประชาชนไดออก
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล กําลังกายและใชเวลาวางให
เกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน
และสังคม
-

300,000
งบเทศบาล

300,000 เยาวชนและประชาชนได
งบเทศบาล สถานที่ออกกําลังกาย ทีม่ ี
มาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.5 แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการสนับสนุนการดําเนินการ
ตามโครงการที่เกี่ยวของกับการ
ตอตานยาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาลและหรือจังหวัด
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอรองขอตาม
สถานะและความจําเปน
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการซึ่งเปนนโยบาย
ของรัฐที่จังหวัดอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอรองขอใหชว ยตาม
ความจําเปน

อุดหนุนตามที่หนวยงาน รองขอ
จํานวนผูรองขอไมต่ํากวา 2
หนวยงาน

เพื่อสงเสริมและรณรงคให
องคกรตางๆ และชุมชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลชวยกัน
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

- จัดตั้งศูนยฯ ยาเสพติด
- จัดอบรมผูที่มสี วนเกี่ยวของ และ
จัดกิจกรรมในการรณรงคการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด จํานวน 50 คน

2
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งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
สํานักปลัด
200,000 ทําใหจํานวนผูท ี่ติดยา
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เสพติดในเขตพื้นที่ลดลง
รอยละ 40

500,000
งบเทศบาล

500,000
500,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล ตําบลบางเสาธง มีความ
เขาใจในการปองกันและ
แกไขปญหา รอยละ 70

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.5 แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการอบรมรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมเยาวชนได
เรียนรูวิธีปองกันและ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

จัดอบรม เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลจํานวน
300 คน

4 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนเพื่อตอตานยาเสพติด

เพื่อสงเสริมการออกกําลัง
กาย เพือ่ นําไปสูความเปน
เลิศในดานกีฬาในเขต
เทศบาล
เพื่อรณรงคใหเยาวชนใน
เขตเทศบาลรูโทษและภัย
ของยาเสพติด

จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน 1 ครั้ง

5 โครงการรณรงคเพื่อปองกันและ
แกไขยาเสพติดแกเยาวชน
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

เยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน
100 คน
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 เยาวชนมีความรูในการ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ปองกันยาเสพติดอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ
60 และไดนําขยายผลไป
ยังเพื่อน และผูปกครอง
300,000
300,000
300,000 เยาวชนและประชาชนได
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ออกกําลังกายและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและชุมชน
20,000
20,000
20,000 เยาวชนรอยละ 60 รูโทษ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และภัยของยาเสพติดและ
สามารถนําไปขยายผลใน
การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน/สังคม
4.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน
ดูงานคณะกรรมการชุมชน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกันและมีความรวมมือ
ระหวางเทศบาลฯ กับชุมชน
2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล
เพื่อใหสตรีไดรําลึกถึงการมี
บทบาทที่เทาเทียมในสังคมทุก
ระดับ และสงเสริมสนับสนุน
ใหสตรีมีสวนรวมในกิจกรรม
การสรางรสังคมแหงความ
เสมอภาค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมคณะกรรมการ ชุมชน
250 คน จํานวน 1 ครั้ง

จัดงานวันสตรีสากล วันที่ 8
มีนาคม ทุกป จํานวน 1 ครั้ง
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000 คณะกรรมการชุมชน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 60 % เขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเองมากขึ้น
50,000
งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

50,000 ประชาชนภายในเขต
งบเทศบาล เทศบาลรวมกิจกรรมงาน
วันสตรี 60 % เขาใจ
บทบาท ที่เทาเทียมใน
สังคม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
และสังคม
กอง
สวัสดิการ
และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบ อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณสื่อการเรียน
การสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหมอี ุปกรณสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและพัฒนา
ความรูของเด็กกอนวัยเรียน

2 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม

เพื่อใหมอี ุปกรณเครื่องเลน
สนามที่เพียงพอตอเด็กใน
ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
( บาท )
( บาท )
(บาท )
จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน 200,000 200,000
200,000
เด็กมีพัฒนาการที่ดีและมี กองการศึกษา
ทั้งในและนอกอาคารเรียนศูนย งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความรู ความสามารถมาก
พัฒนาเด็กเล็ก เชน สือ่ การ
ขึ้นในดานการเรียนและครู
เรียนตาง ๆ และเครื่องเลน
มีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย
สนาม จัดซือ้ 1 ครั้ง/ป
จัดซือ้ เครื่องเลนสนามใหกบั ชุมชน
200,000
200,000
เด็กในชุมชนมีเครื่องเลน
กองการศึกษา
และปรับปรุงภูมทิ ัศนสถานที่เครื่อง
งบเทศบาล งบเทศบาล สนามที่เพียงพอและมี
เลนสนาม จํานวน 14 ชุมชน
สถานที่พักผอนภายใน
ชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบ อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดประชุมผูป กครองศูนย
เด็กเล็กและคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูปกครองคณะกรรมการ
ศูนยเด็กและครูผูดูแลเด็กได
พบปะและผูคุยกันในเรื่องการ
ดูแลเด็กกอนวัยเรียน

ผูปกครองเด็ก คณะกรรมการ
ศูนยเด็ก และครูผูดูแลเด็กได
พบปะกัน จํานวน 1 ครั้ง/ป

4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหครูผูดูแลศูนยเด็กเล็กได
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย
ตนเอง

ครูผูดูแลศูนยเด็กเล็กจัดทําสื่อ
การเรียนการสอน 2 ชิ้นตอป
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งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท )
กอง
30,000 ผูปกครอง คณะกรรมการ
งบเทศบาล ครูผูดูแลเด็ก ไดพบปะกัน การศึกษา
และไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในการจัดการ
เรียนการสอนแกเด็ก
ปฐมวัย
50,000
50,000
50,000 ครูผูดูแลศูนยเด็กเล็กรอยละ
กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล 60 มีความรูในการพัฒนา
การศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
2551
( บาท )
30,000
งบเทศบาล

2552
( บาท )
30,000
งบเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ที่

โครงการ

5 โครงการจัดตั้งที่อานหนังสือประจํา
ชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชน
รักการอาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งที่อานหนังสือ จํานวน 14
ชุมชน

6 โครงการกอสรางอาคารหองสมุดชุมชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชน
(คสล. ชั้นเดียว )
รักการอานและมีแหลงเพิ่มพูน
ความรู
7 โครงการพัฒนากิจการวงดนตรีไทย
และสากล

กอสรางอาคารหองสมุด จํานวน
2 หลัง
- โครงการ 3
- สวนสุขภาพ
เพื่อพัฒนากิจการวงดนตรีไทยและ จัดซื้อเครื่องดนตรีใหแกโรงเรียน
สากลของโรงเรียนในเขตเทศบาลให ในเขตเทศบาล จํานวน 1 แหง
มีศักยภาพสูงขึ้น
- ร.ร รัตนโกสินทร 9
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งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
( บาท )
( บาท )
(บาท )
700,000
700,000
700,000
ประชาชนในชุมชนไดที่อาน
กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หนังสือประจําชุมชน
การศึกษา
ละ 1 แหง
-

5,000,000 5,000,000 ประชาชนในชุมชนโครงการ
งบเทศบาล งบเทศบาล 3 และชุมชนในโครงการ
เคหะเมืองใหม วาระ 1 มี
หองสมุดประจําชุมชน
1,500,000
20,000
โรงเรียนในเขตเทศบาลไดมี
งบเทศบาล
งบเทศบาล เครื่องดนตรีที่ใชในการเรียน
การสอน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบ อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการศึกษาวิจัยทางการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
( บาท )
(บาท )
100,000
100,000 คณะกรรมการชุมชนรอยละ กองการศึกษา
งบเทศบาล งบเทศบาล 60 รูปญหาดานการศึกษา

500,000
งบเทศบาล

500,000
500,000 เยาวชนในชุมชนรอยละ 60
งบเทศบาล งบเทศบาล รูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
8,000,000 เยาวชนในทองถิน่ ไดรับ
งบเทศบาล การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ ทา
เทียมกันและไดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน
ประชาชนที่ดอยโกาส รอยละ
60 ไดรับความรูอยางทั่วถึง

เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดกับ
นักเรียนดานการศึกษาและ
สามารถหาทางแกไขได
9 โครงการกิจกรรมคายเยาวชนภาค
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนในเขต
ฤดูรอน
เทศบาลใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
10 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน เพื่อสงเสริมและดําเนินตาม
วัยเรียน
นโยบายการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษา

คณะกรรมการชุมชนทั้งหมด
ไดเขารวมกิจกรรมการศึกษาวิจยั
ทางการศึกษาปละ 1 เรื่อง
เยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน
300 คน
กอสรางศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง
- วัดมงคลนิมิตรและโครงการ 3

8,000,000
งบเทศบาล

11 โครงการหองสมุดประชาชนเคลือ่ นที่

จัดซือ้ รถยนตเพือ่ นํามาดําเนินการ
ปรับปรุง/แกไขเปนหองสมุด
ประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 1 คัน

2,500,000
งบ อบจ.

เพื่อพัฒนาใหการศึกษาแก
ผูดอยโอกาสและสงเสริม
คุณภาพชีวิตการศึกษาของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
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หนวยงาน

2551
( บาท )
100,000
งบเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ที่
12

13

14

15

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
( บาท )
( บาท )
(บาท )
โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให อบรมใหความรูแ ละนําคณะครูไป
20,000
20,000
20,000 คณะครูรอยละ 80 มี
เด็กกอนวัยเรียน
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความรูเพิม่ ขึ้นดานการ
จํานวน 5 คน
จัดการเรียนการสอน
โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
เพื่อใหนักเรียนในเขตเทศบาล จัดการแขงขันวิชาการ 8 กลุม
100,000
100,000
100,000 เยาวชนในเขตเทศบาล
กลาแสดงออกถึงความสามารถ สาระพรอมระดับปฐมวัยในเขต
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รอยละ 80 ไดแสดงออกถึง
ของตนเองในดานวิชาการ
เทศบาล
ความสามารถของตนเอง ใน
ดานวิชาการ
โครงการศึกษานอกสถานที่
เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูจาก
จัดอบรมและนําเยาวชนในเขต
100,000
100,000 เยาวชนในเขตเทศบาลรอย
ประสบการณจริง
เทศบาลไปทัศนศึกษานอกสถานที่
งบเทศบาล งบเทศบาล ละ 80 ไดเรียนรูจาก
จํานวน 100 คน
ประสบการณจริง
โครงการทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน เพื่อใหเยาวชนในเขตเทศบาลได เยาวชนในเขตเทศบาลที่ศึกษาอยู 165,000
165,000
165,000 เยาวชนในเขตเทศบาล
มีการศึกษาที่ดีและสามารถ
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 5
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จํานวน 5 คน ไดศึกษาตอ
นํามาพัฒนาชุมชนตอไป
คน
ในระดับปริญญาตรี
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
( บาท )
( บาท )
(บาท )
50,000
50,000
50,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล มาตรฐานเพื่อรองรับการ
ประเมิน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

16 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินมาตรฐานศูนย
เด็กเล็ก

เพื่อรองรับการประเมิน
มาตราฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2
แหง คือ วัดมงคลนิมิตรและ
โครงการ 3

17 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

เพื่อใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่
อยูในเขตเทศบาลไดรับจัดสรร
อาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
จํานวน 1,610 คน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล จํานวน 3 โรงเรียน

3,220,000 3,220,000 3,220,000 นักเรียนรอยละ 60 ได
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รับประทานอาหารกลางวันทุก
วัน

กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
แหง

204,000
204,000
204,000 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกคน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รับรับประทานอาหาร
กลางวัน

กองการศึกษา

18 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา เพื่อจัดสรรอาหารกลางวันแก
เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
85 คน
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กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางสงเสริมการศึกษาทัง้ ในระบบ อยางทัว่ ถึงและเทาเทียม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด เพื่อใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่
สพฐ. (เงินอุดหนุนทั่วไป)
อยูใ นเขตเทศบาลไดรับจัดสรร
อาหารเสริมนมแกเด็กนักเรียน
จํานวน 2,083 คน
20 โครงการอาหารเสริมนมศูนยพัฒนา เพื่อจัดสรรอาหารเสริมนมแก
เด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
85 คน
21 โครงการสงเสริมสนับสนุนดาน
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดาน
จริยธรรมการเรียนรู การอนุรักษ
จริยธรรมการเรียนรู การอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป)
ทองถิ่น
22 โครงการรณรงคจัดกิจกรรม
เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลาวางให
คายเยาวชน (เงินอุดหนุนทั่วไป)
เกิดประโยชนแกตนเองและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาล จํานวน 3 โรงเรียน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
( บาท )
( บาท )
(บาท )
2,999,520 2,999,520 2,999,520 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และ ป.1-ป.4 ไดดื่มนม
ทุกคน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
แหง

122,400
122,400
122,400 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ดื่มนมทุกคน

กองการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน
100 คน

20,000
20,000
20,000 เยาวชนในเขตเทศบาลรอย
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ละ 50 มีความรูความ
เขาใจในการอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
20,000
20,000
20,000 เยาวชนในเขตเทศบาลไดใช
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เวลาวางไดเกิดประโยชนแก
ตนเองและสังคม

กองการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน
100 คน

100

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2555 )
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
5.2 แนวทางการสงเสริมและอนุรักษ ศาสนา ศิลป ะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประเพณีสงกรานต

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและ
สืบสานประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยู

จัดงานในชวงเทศกาลสงกรานต
เชน มีการประกวดนางสงกรานต
ประกวดขบวนรถ ฯลฯ

2 โครงการประเพณีเขาพรรษา

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการถวายเทียนจํานํา
พรรษาของทองถิ่น
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
องคสมเด็จพระราชินี

ถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน
4 วัด ที่อยูใกลเขตเทศบาล

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมงานลอย
กระทงใหสืบทอดยังคนรุนตอไป

จัดงานลอยกระทงและมีการ
ประกวดทํากระทงในตองในเขต
เทศบาล

ที่

โครงการ

3 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี

4 โครงการประเพณีลอยกระทง

จัดงานทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงในวันที่ 12 ส.ค.
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
( บาท )
( บาท )
(บาท )
250,000
250,000
250,000 ประชาชนมีความรักและ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สามัคคีและไดรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามคงไวสืบ
ตอลูกหลาน
150,000
150,000
150,000 ประชาชนมีสวนรวมการ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อนุรักษสืบทอดประเพณีไทย
200,000
200,000
200,000 ประชาชนมีสวนรวมในการ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล จัดงาน และถวายความ
จงรักภักดี
300,000
300,000
300,000 ชุมชนมีความสามัคคีและมี
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความรวมมือในการพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
5.2 แนวทางการสงเสริมและอนุรักษ ศาสนา ศิลป ะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการ 5 ธันวามหาราช

เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีตอองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ

จัดงานทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง ในวันที่ 5 ธ.ค.

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริมและใหความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเปน
อนาคตของชาติ

7 โครงการประเพณีรับบัว

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู

จัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมในการ
แสดงออกในเขตเทศบาล เชน
ประกวดวาดภาพ รองเพลง การ
แสดงบนเวที ฯลฯ
สนับสนุนและสงเสริมประเพณี
รับบัวตามที่อําเภอบางพลี
ขออุดหนุน
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งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
( บาท )
( บาท )
(บาท )
2,000,000 800,000
800,000
ประชาชนเกิดความรัก
กองการศึกษา
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล เทอดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย
150,000
150,000
150,000
เด็กไดแสดงออกถึง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ความสามารถของตนเอง

กองการศึกษา

200,000
200,000
200,000
วัฒนธรรมประเพณีไดรับการ กองการศึกษา
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อนุรักษสืบตอไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรกั ษศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
ที่

โครงการ

8 โครงการกอสรางซุมประตูขนาดใหญ
บริเวณถนนสายเอ

9 โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
พรอมรูปพระบรมสาทิศลักษณ

10 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบางเสาธง

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความ
สวยงาม สรางความ
ประทับใจใหแกผู
สัญจรไปมา
เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางซุมประตูขนาดใหญ ความ
กวางไมนอยกวา 17.00 เมตร ความ
สูงไมนอยกวา 5.00 เมตร จํานวน
2 แหง
จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ พรอมรูป
พระบรมสาทิศลักษณ จํานวน 9 ชุด

เพื่อเปนสงเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม
สนับสนุนการอนุรักษ เทศบาลตําบลบางเสาธง
วัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยู
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
-

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
6,000,000
งบเทศบาล

900,000
งบเทศบาล
(3 ชุด)

900,000
งบเทศบาล
(3 ชุด)

900,000
งบเทศบาล
(3 ชุด)

-

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลมีซุมขนาดใหญที่
สวยงาม ใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดเกิดความภาคภูมิใจ

กองชาง

เทศบาลมีซุมเฉลิมพระเกียรติ
ที่สวยงาม ใหประชาชนที่
สัญจรไปมาไดเกิดความ
ภาคภูมิใจในพระบารมี
วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นไดรับการ
สืบสานใหคงอยูตลอดไป

กองชาง

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
การลดและคัดแยก การนํา
กลับมาใชประโยชนใหม การ
นําขยะมาหมักทําน้ําชีวภาพ
และการจัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชน

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมและ
กระตุนใหประชาชนไดเขา
มามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมโดย
ชุมชนเอง รณรงคใหมี
จิตสํานึกใน และการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน,โรงเรียน ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมใหความรู
50,000
- แกนนําชุมชนจํานวน 14 ชุมชน งบเทศบาล
- ประชาชนที่อยูอาศัยในเขต
เทศบาล
- ผูปกครองและนักเรียนในเขต
เทศบาล
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50,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

50,000
ผูเขาฝกการอบรมมีความรู
งบเทศบาล ความเขาใจมากอยางนอย
รอยละ60

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธรณรงคการรักษา
ความสะอาด

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อปลูกจิตสํานึกและ สงเสริมการรักษาความสะอาดใน
200,000
200,000
200,000 ประชาชนเกิดจิตสํานึกที่ดี
สรางวินัยประชาชนใน ชุมชนโดยการ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และรวมรักษาความสะอาด
การรวมกันรักษาความ - จัดพิมพเอกสารเผยแพร 2,000 ชุด
ในทองถิ่น
สะอาด
- ติดตั้งปายขอความรวมมือ
50ปาย
- จัดทําปายคัดเอาทรณรงคทํา
ความสะอาดตามจุดชุมชน
3 ปาย
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการ
กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รักษาความสะอาด
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

3

โครงการรณรงครักษาความ
สะอาดในวันสําคัญ

เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางวินัย
ประชาชนในการรวมกันรักษา
ความสะอาดในวันสําคัญและ
เปนการสรางความสามัคคีใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงคทําความ
สะอาดถนนสายหลัก ฯลฯ ใน
วันพอแหงชาติและวันแม
แหงชาติ

4

โครงการจางเหมาทําความ
สะอาดถนน ซอยตาง ๆ ใน
ชุมชนเคหะเมืองใหมบางพลี
วาระที่ 1

เพื่อความสะอาดและเปน
ระเบียบของเทศบาลและเปน
การกําจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ
จากชุมชนและผูประกอบการ

จางเหมาทําความสะอาดถนน 1,300,000
ทางสาธารณะและซอยใน
งบเทศบาล
โครงการเมืองใหมบางพลี
วาระที่ 1
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1,300,000
งบเทศบาล

1,300,000
งบเทศบาล

เกิดความสะอาดและเปน
ระเบียบของพืน้ ที่

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการสํานักงานไรขยะ

เพื่อใหสถานที่ทํางานมี
ความสะอาดเรียบรอย
สวยงาม สรางความ
ประทับใจแกผมู าติดตอ
ราชการ

จัดซื้ออุปกรณที่จําเปนในการทําสาร
จุลทรียและอื่นๆ ที่จําเปนตาม
โครงการและเชิญผูบริหารให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานจํานวน 30 คน

6 โครงการเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมและปลูก
จิตสํานึกใหกับเยาวชน
รักษาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนกองการศึกษา

จัดอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล 1
ครั้ง จํานวน 100 คน

107

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)
40,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
20,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
20,000 ผูบริหารและบุคลากรใน
สํานักปลัด
งบเทศบาล หนวยงานใหความรวมมือใน
โครงการและสามารถทําให
ขยะในสํานักงานลดลงเมื่อ
ครบ 3 ป จะลดลงไดรอยละ
90

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000 เยาวชนที่ผานการอบรมมี
งบเทศบาล ความเขาใจในการรักษา
สิ่งแวดลอมอยูใ นระดับรอย
ละ 60 และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2. แนวทางการบําบัดฟน ฟูและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจางเหมาลอกทอและราง เพื่อปองกันปญหาน้ําเสีย ,
ระบายน้ํา
น้ําทวมและเปนการ
ทําลายแหลงเพาะพันธุ
แมลงและสัตวนําโรค
2 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ํา เพื่อบําบัดน้ําเสียบริเวณคู
เสียรวมในเคหะเมืองใหมบางพลี ระบายน้ําใหมคี ุณภาพน้ํา
วาระที่ 1
ดีขึ้น ลดมลพิษกอนปลอย
น้ําลงสูคลองเจริญราษฎร

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2551
2552
2553
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จางเหมาลอกทอและรางระบาย 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทอและรางระบายน้ํามี
กอง
ทางสาธารณะและซอยใน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประสิทธิภาพในการระบายน้ําดี สาธารณสุข
โครงการเมืองใหมบางพลี
ขึ้น น้ําไมทวม ขังและไมเนาเสีย
และ
วาระที่ 1
สิ่งแวดลอม
กอสรางระบบบําบัดแบบระบบ
30,000,000
น้ําเสียในคูระบายน้ําไดรับการ กองชาง
ของบ อบจ.
ปรับปรุงคุณภาพให ดีขึ้น
ชีวภาพผสมระหวางระบบตะกอน
สามารถลดมลพิษทางน้ํา
เรง (Activated Sludge System)
สภาพแวดลอมดีขึ้น สราง
และระบบฟลม ชีวะ (Fixed Film)
โดยใชเครื่องเติมอากาศและ
ความพึงพอใจใหกับ
เครื่องเปาอากาศ จํานวน 2 ชุด
ประชาชนผูอาศัยและผูพบ
เห็น
พรอมติดตั้ง เครื่องกวาดขยะใน
คูระบายน้ํา จํานวน 2 ชุด และ
ติดตั้งเครื่องกวาดขยะในบอพัก
จํานวนไมนอยกวา 38 ชุด
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟูและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคู เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํา - สรางบอปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ระบายน้ํา เคหะชุมชนเมืองใหม ใหดีขึ้นลดมลพิษและ
4 แหง
บางพลี วาระที่ 1
สรางสภาพแวดลอมให - ปรับปรุงดาดคอนกรีตในคู
ดีขึ้น
ระบายน้ํา พรอมติดตั้งเครื่องกล
เติมอากาศ แบบอัดอากาศและ
ดูดน้ํา จํานวน 26 เครื่อง
- จัดทําคอกกั้นใสพืชน้ํา เชน
ผักตบชวา บัวสาย ฯลฯ จํานวน
20 จุด โดยเวนเปนระยะให
สลับกัน
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000
งบเทศบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
น้ําเสียในคูระบายน้ําไดรับ
การปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น
คูระบายน้ํา มีสภาพ
แวดลอมและภูมิทัศนที่ดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟูและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ

4 โครงการกอสรางบอดักขยะและ
บอดักไขมันของทอ/รางระบายน้ํา
ในเคหะชุมชนเมืองใหมบางพลี
วาระที่ 1

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหจัดเก็บขยะที่แฝงลอยใน กอสรางติดตั้งบอดักขยะ
คูระบายน้ําทําไดโดยสะดวก
และ บอดักไขมันตามจุดตางๆ
และปองกันขยะไหลไปติด
ของทอ/รางระบายน้ํา จํานวน
เครื่องสูบน้ําซึ่งจะทําใหเครื่อง 55 จุด
สูบน้ําชํารุดเสียหาย

5 โครงการจัดทําตะแกรงดักขยะใน เพื่อใหการจัดเก็บขยะที่แฝง
จัดทําตะแกรงดักขยะทําดวยแส
คูระบายน้ํา เคหะชุมชนเมือง
ลอยในคูระบายน้ําทําได
ตนเลส พรอมทางเดินและราวกัน
ใหมบางพลี วาระที่ 1
โดยสะดวก และปองกันขยะ ตก จํานวน 4 แหง
ไหลไปติดเครื่องสูบน้ําซึ่งจะทํา
ใหเครื่องสูบน้ําชํารุดเสียหาย
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000
6,000,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
( 25 จุด)
( 30 จุด)

-

2,000,000
งบเทศบาล
(2 แหง)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บขยะในคู
ระบายน้ํา สะดวกขึ้น
สภาพแวดลอมของคู
ระบายน้ําดีขึ้น

กองชาง

2,000,000 การจัดเก็บขยะในคู
งบเทศบาล ระบายน้าํ สะดวกขึ้น
(2 แหง) สภาพแวดลอมของคู
ระบายน้ําดีขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟูและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ

6

โครงการจางเหมาลอกเลน
และขยะในคูระบายน้ํา

7

โครงการจางเหมาลอกเลน
และขยะในโรงสูบระบายน้ํา

8

โครงการจัดหาภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลอกคูระบายน้ํามิใหตื้นเขิน
สามารถรองรับน้ําฝนและน้ําใช
จากชุมชน ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

จางเหมาลอกเลนและขยะใน
600,000
600,000
600,000
คูระบายน้ํา เคหะชุมชนเมือง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
ใหมบางพลี วาระที่ 1 บริเวณ
คูระบายน้ํากลางชุมชนและคู
ระบายน้ําริมถนนสายเอ
ความยาวรวม 3,605.00 เมตร
เพื่อลอกโรงสูบระบายน้ํามิใหตื้น จางเหมาลอกเลนและขยะใน
60,000
60,000
60,000
เขินสามารถระบายน้ําฝนและ โรงสูบระบายน้าํ เคหะเมือง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
น้ําใชจากคูระบายน้ําลงคูคลอง ใหมบางพลี วาระที่ 1 บริเวณ
เจริญราษฎร
โรงสูบระบายน้าํ P2 และ A3
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
จํานวน 2 แหง
เพื่อใหมีภาชนะรองรับขยะ
จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูล
1,000,000 1,000,000 1,000,000
เพียงพอ
ฝอย แบบมีลอ เข็นขนาดไม
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
นอยกวา 240 ลิตร จํานวน
500 ใบ
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

คูระบายน้ําไมตื้นเขิน มี
ประสิทธิภาพในการรองรับ
ปริมาณน้ํามากขึ้น

กองชาง

โรงสูบระบายน้าํ ไมตื้นเขิน
มีประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ําลงคลองเจริญ
ราษฎร ไดมากขึ้น

กองชาง

อยางนอยรอยละ 80 ของ
ชุมชน มีภาชนะรองรับมูล
ฝอยเพียงพอ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดประชุมเวที
ประชาคม

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นสามารถ
เสนอปญหาและความตองการ
และแผนชุมชนตอเทศบาลได

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดเวทีประชาคม โดยให
คณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนที่สนใจ 14 ชุมชน
มีสวนรวมเสนอปญหาและ
ความตองการ รวมถึงแผน
ชุมชนใหเทศบาลพิจารณา
นําไปเปนขอมูลในการจัดทํา
พัฒนาทองถิ่น

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

70,000
70,000
70,000 ประชาชนไดเขามามีสว นรวม
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ในการการพัฒนาทองถิ่น และ
การจัดเวทีประชาคม
ครอบคลุม รอยละ 100 ของ
ชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาล
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)
-

2

โครงการอบรมผูประกาศ เพื่อใหมบี ุคลากรประจําชุมชน
ขาวประจําหมูบ านและ ที่ทาํ หนาที่เปนผูประกาศขาว
ชุมชน
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

อบรมผูป ระกาศขาวประจํา
หมูบานและชุมชน จํานวน
70 คน

-

50,000
งบเทศบาลฯ

3

โครงการสงเสริม
ครอบครัวผาสุก

จํานวนประชาชนที่ผานการ
อบรมจํานวน 100 คน

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

เพื่อสงเสริมใหประชาชนในเขต
เทศบาลมีความสามัคคีและ
ประสานความรวมมือสราง
ชุมชนที่เขมแข็ง
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูผานการอบรมมีความเขาใจ
กองวิชาการ
ในบทบาทหนาที่และวิธีปฏิบัตใิ น
และ
การเปนผูประกาศขาวที่ถูกตอง
แผนงาน
มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 70 สามารถนํา
ความรูไปปฏิบตั ิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

100,000 ครอบครัวในชุมชนรอยละ 60
งบเทศบาล เขาใจในการปฏิบัติตอครอบครัว
อยางมีความสุข

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการเผยแพรความรู เพื่อใหประชาชนมีความรูความ จัดทําแผนพับ แผนปลิว เพื่อ
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุม เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
อาคาร
อนุญาตและแนวทางการปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

30,000 ประชาชนในเขตเทศบาลมี
งบเทศบาล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคารเพิ่ม
มากขึ้น

กองชาง

2

โครงการอบรมสัมมนา
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวกับดานการคลัง

70,000
งบเทศบาล

70,000
งบเทศบาล

70,000 ผูเขารวมสัมมนามีความ
งบเทศบาล เขาใจในระดับมากคิดเปน
รอยละ 75

กองคลัง

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หนาที่ตามระเบียบกฎหมาย

จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับกฎหมายดานการคลัง
จํานวน 60 คน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาล
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาลตําบล
บางเสาธง

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ
เทศบาลและเปนการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล
ไดดําเนินการ
4 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อเปนการสงเสริมความรู
เทศบาลตําบลบางเสาธง ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ
เทศบาลและเปนการเผยแพร
โครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล
ไดดําเนินการ
5 โครงการจัดทําปายไฟวิ่ง เพื่อเปนการสงเสริมความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ
เทศบาลและเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตางๆของเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดทํารายงานกิจการเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จํานวน
2,000 เลม

จัดทํารายงานกิจการเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จํานวน
2,000 เลม

จัดทําปายไฟวิง่ สามสี ขนาด
ไมต่ํา กวา 5x2 เมตร สูงไม
นอยกวา 4.5 เมตร

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

500,000
500,000
500,000 ประชาชนมีความรูความเขาใจ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เกี่ยวกับกิจการและการดําเนิน
โครงานตางๆของเทศบาล โดย
ทั้ง 14 ชุมชน ไดรับรายงาน
กิจการคิดเปน รอยละ 100
500,000
500,000 ประชาชนมีความรูความเขาใจ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เกี่ยวกับกิจการและการดําเนิน
งานตางๆของเทศบาล โดยทั้ง
14 ชุมชน ไดรับรายงานกิจการ
คิดเปนรอยละ 100
1,400,000
ประชาชนมีความรูความเขาใจ
งบเทศบาล
เกี่ยวกับกิจการและการดําเนิน
(1 ปาย)
โครงการ/กิจกรรมตางๆของ
เทศบาล

115

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง

จัดทําปายประชาสัมพันธขอ มูล
เกี่ยวกับการเสียภาษี จํานวน 6
ปาย

50,000
50,000
งบเทศบาล งบเทศบาล

50,000
งบเทศบาล

ผูมาชําระภาษีไมต่ํากวา
รอยละ 50 ทราบขาวจาก
การประชาสัมพันธของ
เทศบาล

กองคลัง

2 โครงการจัดซื้อของสมนาคุณ

เพื่อเปนการแสดงความ
ขอบคุณประชาชนที่มา
เสียภาษีและผูเสียภาษี
ไดรับของสมนาคุณ เปน
ที่ระลึก

จัดซื้อของสมนาคุณเปนของที่ระลึก
ใหแกผูเสียภาษี เปนผาเช็ดตัว
จํานวน 2,500 ผืน หรือแกวน้ํา
จํานวน 3,000 ใบ

70,000
70,000
งบเทศบาล งบเทศบาล

70,000
งบเทศบาล

ประชาชนมาชําระภาษีไมต่ํา
กวา รอยละ 50 มีความพึง
พอใจในการรับบริการอยูใน
ระดับมาก

กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการ KM บางเสาธง เพื่อใหมีการจัดการความรู
(Knowledge Management)
ภายในองคกร นําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization)

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อหนังสือรวมถึงสื่อ
มัลติมีเดีย ที่เปนองคความรู
ใหม อันเปนประโยชนตอการ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
โดยจัดซื้อหนังสือไมต่ํากวา
20 เลม และ CD ไมต่ํากวา
10 แผน

2551
(บาท)
8,000
งบเทศบาลฯ
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

8,000
8,000
เกิดการเรียนรูในองคการ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ บุคลากรสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ได และมีการจัดการความรูใน
องคกรอันนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

2 โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จางในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางเสาธง

วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูทางวินัยใหแกบุคลากร
ในหนวยงาน
2.เพื่อเผยแพรความรูดวยการ
ฝกอบรมใหคําปรึกษา แนะนํา
แกบุคลากรในหนวยงานที่ยัง
ไมเคยไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรนี้
3.เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและ
ความเปนธรรมในกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัย

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
พนักงานเทศบาลและพนัก
งานจางในสังกัดเทศบาล
ตําบลบางเสาธง ที่เขารับการ
อบรม จํานวน 100 คน

2551
(บาท)
50,000
งบเทศบาลฯ
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000
50,000 พนักงานเทศบาลและ
กองวิชาการ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พนักงานจางผูเขารับการ
และแผนงาน
ฝกอบรม มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัยอยูในระดับมาก ไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของจํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรรวมกับสถาบัน
พัฒนาฝมอื แรงงานภาค
1 จังหวัดสมุทรปราการ

4 โครงการเพื่อการ
ฝกอบรมภาษาอังกฤษ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษใหแกผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ลูกจางของเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

รวมมือกับสถาบันพัฒนาฝมอื
แรงงานจัดฝกอบรมอังกฤษ
โดยจางอาจายชาวตางประเทศ
หรืออาจารยผูเชี่ยวชาญ มา
สอนใหแกผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและลูกจางของ
เทศบาล จํานวน ไมต่ํากวา
30 คน
เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
จัดสงผูบริหาร สมาชิกสภา
ทักษะความรูทางดาน
ขาราชการสวนทองถิ่น
ภาษาอังกฤษใหแกผูบริหาร
พนักงานสวนทองถิ่น เขารับ
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ การฝกอบรมภาษาอังกฤษ
สวนทองถิ่น
อยางนอยปละ 6 คน

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000
งบเทศบาลฯ

200,000
200,000 ผูผานการอบรมไดรับการ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ พัฒนาภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
70

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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100,000 ผูผานการฝกอบรมสามารถ
งบเทศบาล สนทนาและติดตอประสานงาน
กับชาวตางประเทศไดในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

5 โครงการใหทุนการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
ผูบริหารทองถิ่นสมาชิก
สภาทองถิ่นและ
เจาหนาที่ทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
และบุคลากร ใหมีความรูใน
ระดับที่สูงขึ้น

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดสงผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา และบุคลากร ผูผานการ
คัดเลือกเขารับศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญา
โท ปละไมเกิน 4 ราย

6 โครงการสงเสริมพัฒนา เพื่อทําใหผูบริหาร สมาชิกสภา จัดกิจกรรมสงเสริมดาน
สุขภาพของบุคลากร
ขาราชการ และลูกจางมี
สุขภาพ การออกกําลังกาย
สุขภาพรางกายแข็งแรง
ใหกบั ผูบริหาร สมาชิกสภา
ขาราชการและลูกจางใน
เทศบาล จํานวน ไมต่ํากวา
60 คน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2552
(บาท)

500,000
งบเทศบาล

500,000
งบเทศบาล

500,000 บุคลากรของเทศบาล จะไดรับ
งบเทศบาล เพิม่ คุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น และเปนผลในการ
พัฒนาองคกร

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000
งบเทศบาล

100,000 บุคลากรในเทศบาลมีสุขภาพ
งบเทศบาล รางกายแข็งแรง และทํางานได
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2551
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

7 โครงการอบรมและ
สัมมนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน

8

โครงการสอบคัดเลือก
และคัดเลือกพนักงาน
จางตามภารกิจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูน พนักงานและเจาหนาที่
ทักษะทางดานการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลบางเสาธงที่เขา
การควบคุมภายใน
รับการ อบรมและสัมมนามี
ความรูความเขาใจในงานการ
ควบคุมภายในอยางนอยไมตา่ํ
กวา 30 คน
เพื่อใหไดพนักงานจางตาม
จัดสอบคัดเลือก และคัดเลือก
ภารกิจที่มีความรูความสามารถ พนักงานจางตามภารกิจ เพื่อ
เหมาะสมกับงานของเทศบาล จางปฏิบัติงานของเทศบาล
จํานวน 1 ครั้งตอป

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2551
(บาท)
30,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
30,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
30,000 ผูเขารับการอบรมและสัมมนา
งบเทศบาล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานควบคุมภายในอยูในระดับ
มากและไมต่ํากวารอยละ 60
ของผูเขารับการอบรมทั้งหมด

30,000
งบเทศบาล

30,000
งบเทศบาล

30,000 เทศบาลจะไดบุคลากรที่มี
งบเทศบาล ความรูความสามารถชวยใน
การปฏิบัติงาน
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบ
ภายใน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่
9

โครงการ
โครงการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรเขา
รวมฝกอบรมกับ
หนวยงานตาง ๆ

10 โครงการประชาศึกษา
และ ชุมชนสัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมคี วามคิด
กวางไกล

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สงเสริมบุคลากรเขารวม
ฝกอบรมโครงการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนไม
ต่ํากวา 10 คนตอ 1 ป

150,000
งบเทศบาลฯ

150,000
150,000 พนักงานและลูกจางเขารับการ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ฝกอบรมอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 90 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกเพิ่มพูน ผูบริหาร สมาชิกสภา
ความรูความเขาใจใหแก
ขาราชการและพนักงานของ
บุคลากรของเทศบาล
เทศบาลและ ผูนําองคกร
ชุมชน จํานวนไมต่ํากวา 90 คน

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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200,000 ผูบริหาร สมาชิกสภา
งบเทศบาล ขาราชการและพนักงานของ
เทศบาลและผูนําองคกรชุมชน
ไดรับความรู มีความเขาใจใน
งานของเทศบาล ในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่

โครงการ

11 โครงการฝกอบรม
ศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
12 โครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาล

เพื่อการเสริมสราง
ประสบการณใหแกผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภา และ
บุคลากรของเทศบาล

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดทําโครงการฝกอบรม
พนักงานและลูกจางเกี่ยวกับ
ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับของกับการ
ปฏิบัติงานปละ 1 ครั้ง จํานวน
50 คน
จัดทําโครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ จํานวน 30 คน
ตอ 1 ครั้ง

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

150,000
งบเทศบาลฯ

150,000
150,000 พนักงานและลูกจางมีความ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ เขาใจเกี่ยวกับศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 90

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2,500,000
งบเทศบาล

1,500,000
งบเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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2,500,000 ผูผานการอบรมไดรับความรู
งบเทศบาล และประสบการณจากการ
อบรมและศึกษาดูงานคิดเปน
รอยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- พัดลมเพดาน 4 ตัว ดังนี้
หนาหองทะเบียน
เคานเตอรประชาสัมพันธ
หนาหองรับรองนายกฯ
ภายในสํานักปลัด
- พัดลมยืน 3 ตัว
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

10,000
งบเทศบาล

-

-

5,000
งบเทศบาล

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- เครื่องเคลือบบัตร เคลือบ
ไดกวางไมต่ํากวา 22 ซม.
และเคลือบหนาไมกวา
250 ไมครอน
- โตะทํางาน ระดับ 8 ขนาด
ไมต่ํากวา 200x100x76
ซม. จํานวน 1 ตัว

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

10,000
งบเทศบาล

-

-

บัตรพนักงานมีความเปน
สํานักปลัด
ระเบียบเรียบรอย และ สลิปติด
เอกสาร

13,500
งบเทศบาล

-

-

เพื่อจะไดมโี ตะทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและคงทนอยูใน
ระดับที่ดี
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สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ติดผนัง ขนาด 18,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
- โตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 8 จํานวน 1 ชุด
- โตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุด
- โตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 1-2 จํานวน 3 ชุด
- ตูกระจกบานเลื่อน
จํานวน 2 ตู
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงานเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25,000
งบเทศบาล

-

-

32,000
งบเทศบาล

-

-

กอง
สวัสดิการและ
สังคม
“

24,500
งบเทศบาล
20,600
งบเทศบาล
8,400
งบเทศบาล
7,000
งบเทศบาล

-

-

“

-

-

“

-

-

“

-

-

“

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- ตูทึบแบบเลื่อน จํานวน 2 ตู
- ตูเก็บแบบฟอรม ขนาด 15
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
- เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา
ชนิดมีหนวยความ จํานวน
1 เครื่อง
- โตะ-เกาอี้ วางเครื่อง
พิมพดีด จํานวน 1 ชุด
- ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.)
จํานวน 2 ตู
- เกาอี้ผูมาติดตอราชการ
จํานวน 10 ตัว
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

7,000
2,200
งบเทศบาล
30,000
งบเทศบาล

-

-

-

-

กอง
สวัสดิการและ
สังคม
“

-

-

“

-

-

“

-

-

“

2,000
งบเทศบาล
6,400
งบเทศบาล
10,000
งบเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ตอ)

เพื่อใหเครื่องมือเครื่องใชเพียง
พอในการปฏิบตั ิงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- จัดซื้อโตะ - เกาอี้ ระดับ
1-2 จํานวน 1 ชุด
- ตูกระจกบานเลื่อน
จํานวน 2 ตู
- ตูเก็บเอกสารเล็ก ขนาด A4
และ Legal ขนาด 15
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
- เกาอี้ผูมาติดตอ จํานวน 5
ตัว
- โตะพับอเนกประสงค
จํานวน 2 ตัว

128

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

3,000
งบเทศบาล
7,000
งบเทศบาล
2,500
งบเทศบาล

-

-

-

-

ใหหนวยงานมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานอยางมีประ
สิทธิภาพ และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

-

-

"

-

-

"

-

-

"

5,000
งบเทศบาล
6,000
งบเทศบาลฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
"

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหเครื่องมือเครื่องใช
- เครื่องถายเอกสาร
พรอมอุปกรณเพียงพอ ตอการ จํานวน 1 เครื่อง
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชน
- โตทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 8
จํานวน 1 ชุด
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

95,000
งบเทศบาล

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ
ตอการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

24,500
งบเทศบาล

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 44,000 BTU 1 เครื่อง
- โตะเกาอี้ ระดับ 3-6
จํานวน 1 ชุด
- โตะเกาอี้ ระดับ 1-2
จํานวน 1ชุด
- โตะทํางานระดับ 8 ขนาดไม
นอยกวา 200x100x74 ซม.
ใชไม MDF จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้ ระดับ 8 พนักพิงสูง มี
เทาแขน มีลกู ลอ ใชไม MDF
จํานวน 1 ตัว
- ตูกระจกบานเลื่อน 1 ตู
- ตูเหล็ก 2 บาน 1 ตู
- ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ( มอก) 1 ตู
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งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

51,000

-

51,000

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

3,200

3,200

3,200

2,200

2,200

2,200

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
“

13,500

-

-

“

11,000

-

-

“

-

-

3,500
2,200
3,200

“
“
“

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- โตะ - เกาอี้ ระดับ 1-2
จํานวน 4 ชุด
- โตะเกาอี้ ระดับ 3-6
จํานวน 4 ชุด
- เครื่องพิมพดีดไฟฟาชนิดมี
หนวยความจํา จํานวน 1
เครื่อง
- โตะ – เกาอี้ พิมพดีด
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ความเร็ว 40 แผน/
นาที จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

5,600
(2 ชุด)
20,600
(2 ชุด)
30,000

2,800
(1 ชุด)
10,300
(1 ชุด)
-

2,800
(1 ชุด)
10,300
(1 ชุด)
-

2,000

-

-

“

-

180,000

-

“

26,000

-

-

“

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงานมีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

กองชาง
“
“

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- ตูเก็บแบบฟอรม ขนาด 15
ลิ้นชัก 2 ตู
- ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

2,500
(1 ตู)
2,200
(1 ตู)
3,500
(1 ตู)
3,500
(1 ตู)
3,000
(3 ตัว)
5,500
(1 ชุด)
-

2,500
(1 ตู)
2,200
(1 ตู)
3,500
(1 ตู)
3,500
(1 ตู)
2,000
(2 ตัว)
5,500
(1 ชุด)
-

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงานมีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

-

- ตูกระจกบานเลื่อน 4 ตู
- ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) 2 ตู
- เกาอี้ผูมาติดตอ 10 ตัว
- โตะเกาอี้ เขียนแบบพรอมโคม
ไฟ 2 ชุด
- โตเกาอี้ ระดับ 8 1 ชุด
- Partition board จํานวน 5 ชุด
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7,000
(2 ตู)
5,000
(5 ตัว)
24,500
100,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติ
ราชการ และการใหบริการ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)
200,000
ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผล
งบเทศบาล
ระดับสูง จํานวน 5 ชุด
(5 ชุด)
แตละชุดประกอบไปดวย
- จอภาพแสดงผลแบบ LCD
(วิชาการ 1
ขนาด 17 นิ้ว พรอมแปนพิมพ
ชุด)
และ Mouse 1 ชุด
(สวัสดิการ2
ชุด)
- CPU มีความเร็วนาฬิกาไม
นอยกวา 3.0 GHz และมี
(ชาง 1 ชุด)
ความจําหลักไมนอยกวา 1 GB (สาธารณสุข1
- Diskette Drive จํานวนไม
ชุด)
นอยกวา 1 หนวย
- Hard Disk ความจุไมนอย
กวา 120 GB ความเร็วไม
นอยกวา 7,200 rpm
- CD Writer (CD-RW)
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2552
(บาท)
55,000
งบเทศบาล
(1 ชุด)
(กองชาง1
ชุด)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
(บาท)
110,000 การปฏิบัติงานมีความสะดวก
งบเทศบาล รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2 ชุด
เพิ่มขึ้น
(สาธารณสุข
1ชุด)(กอง
ชาง 1ชุด)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
(1 ชุด)
กองสวัสดิการ
ฯ
(2 ชุด)
กอง
สาธารณสุขฯ
(2 ชุด)
กองชาง
(3 ชุด)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(operating System)
- Network Interface Card ไม
ต่ํากวา 10/100 Mbps
- 54 Mbps Wireless PCI
Adapter
- เครื่องพิมพเลเซอร มีขนาด
ความเร็วไมต่ํากวา 12 หนา ตอ
นาที
- เครื่องควบคุมสํารองไฟฟา
(UPS) มีแบตเตอรี่ สามารถ
จายกําลังไฟได 500 VA
สามารถสํารองไฟไดไมนอย
กวา 15 นาที
- โตะ- เกาอี้ คอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ตอ)

เพื่อใหมีคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติ
ราชการ และการใหบริการ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผล
ระดับสูง จํานวน 4 ชุด
แตละชุดประกอบไปดวย
- จอภาพแสดงผลแบบ LCD
ขนาด 17 นิ้ว พรอมแปนพิมพ
และ Mouse 1 ชุด
- CPU มีความเร็วนาฬิกาไม
นอยกวา 3.0 GHz และมี
ความจําหลักไมนอยกวา 1 GB
- Diskette Drive จํานวนไม
นอยกวา 1 หนวย
- Hard Disk ความจุไมนอย
กวา 120 GB ความเร็วไม
นอยกวา 7,200 rpm
- CD Writer (CD-RW)
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2551
(บาท)
110,000
งบเทศบาล
(2 ชุด)

2552
(บาท)
55,000
งบเทศบาล
(1ชุด)

2553
(บาท)
55,000
งบเทศบาล
(1ชุด)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการฯ
(1 ชุด)
กองคลัง
(3 ชุด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(operating System)
- Network Interface Card ไม
ต่ํากวา 10/100 Mbps
- 54 Mbps Wireless PCI
Adapter
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INJET Printer) ขนาด A4
ความละเอียดขาวดําไมนอย
กวา 1200x1200 dpi สีไม
นอยกวา 4800x1200 dpi
ความเร็วในการพิมพขาวดําไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที สีไม
นอยกวา 12 หนาตอนาที
(สําหรับกองสวัสดิการ)
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(INJET Printer) ขนาด A3
ความเร็วในการพิมพขาวดําไม
นอยกวา 14 หนาตอนาที สีไม
นอยกวา 11 หนาตอนาที
(สําหรับกองคลัง)
- เครื่องควบคุมสํารองไฟฟา
(UPS) มีแบตเตอรี่ สามารถ
จายกําลังไฟได 500 VA
สามารถสํารองไฟไดไมนอย
กวา 15 นาที
- โตะ- เกาอี้ คอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
( ตอ )

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

25,000

-

-

กองชาง

20,000

-

-

สํานักปลัด

- Hard Disk ความจุไมนอย
300 GB
- เครื่องควบคุมสํารองไฟฟา
(UPS) มีแบตเตอรี่
สามารถจายกําลังไฟได 700
VA สามารถสํารองไฟฟาไดไม
นอยกวา 15 นาที
- เครื่องพิมพชนิด inkjet
สี/ขาวดํา ขนาด A 3 จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพชนิด เลเซอร สี
ขนาด A4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ตอ)

- เพื่อใหมีคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดานภาษี

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร
ประมวลผลระดับสูง
จํานวน 1 ชุด / ประกอบดวย
- จอภาพแสดงผล LCD ขนาด
19 นิ้ว
- CPUมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz
- DVD Writer (DVD-DW)
- โปรแกรมปฏิบัติการ
(Operating System)
- Network Interface Card ไม
ต่ํากวา 10/100 Mbps
- 54 Mbps Wireless PEI
Adapter

139

2551
(บาท)
55,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
มีคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เพียงพอตอการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ตอ)

เพื่อใหมีคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณเพียงพอตอการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชน
ดานภาษี

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา
(NOTEBOOK) ประมวลผลระดับสูง
จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
- CPU สําหรับเครื่อง NOTEBOOK มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอ ยกวา
2.00 GHz หรือเทียบเทา
-หนวยความจําหลักไมนอยกวา 1 GHz
-Hard Disk ความจุไมนอยกวา 80 GB
-DVD-RW Drive
-MODEM
-LAN Card
-USB ไมนอยกวา 2.0
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ(Operating
System)
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งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

180,000
งบเทศบาล

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณเพียงพอตอการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน

กองคลัง
กอง
สาธารณสุขฯ
กองชาง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การจัดการขยะมูลฝอย
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย
ปริมาตรความจุไมนอยกวา 12
ลบม. ชนิด6 ลอ เครื่องยนตดีเซล
มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 160
แรงมา เปนรถยนตบรรทุกขยะที่
ติดตั้งชุดอัดขยะไวดานทายชุดตู
เพื่อการจัดเก็บขยะที่ไดปริมาณ
มากกวารถเก็บขยะทั่วไป โดย
สามารถอัดขยะเพิ่มไดมากกวา
เทาตัว และ เปนไปตามมาตรฐาน
มอก. และ เปนผลิตภัณฑที่ผลิต
จากโรงงานที่ไดรับรองคุณภาพ
มอก.9001 ในขอบขายการ
ออกแบบ การผลิต และการบริการ
ซอมบํารุงเปนของใหมที่ไมเคยใช
งานมากอน จํานวน 4 คัน
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2551
(บาท)
5,000,000
(2 คัน)
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2553
(บาท)
งบเทศบาล เทศบาลมีเครื่องมือ
5,000,000 เครื่องใชเพียงพอ
(2 คัน)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
-รถกวาดดูดฝุนถนน ปริมาตรความจุไม
นอยกวา 3.5 ลบ.ม. 6 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล กําลังแรงมาไมนอ ยกวา 120
แรงมา 4 จังหวะ 4 สูบ ชุดถังดูดฝุนสราง
ดวยแผนเหล็กมาตรฐาน พรอมแปรง
กวดไมนอยกวา 3 ชุด การทิ้งฝุนผง มูล
ฝอย ทําโดยการยกเทดวยระบบไฮดรอ
ลิค ชนิดกระบอก ไฮดรอลิคน้ํามัน
ระบบสองทาง เปนไปตามมาตรฐาน
มอก.และ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับรองคุณภาพ มอก.9001
ในขอบขายการออกแบบ การผลิต และ
การบริการซอมบํารุงเปนของใหมที่ไม
เคยใชงานมากอน จํานวน 1 คัน

142

2551
(บาท)
5,500,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ลอ
เครื่องยนตดีเซล กําลังแรงมาไม
นอยกวา 120 แรงมา ถังบรรจุสิ่ง
ปฏิกูลมีปริมาตรความจุไมนอย
กวา 4,000 ลิตร ตองเปน
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดรับรองคุณภาพ มอ.ก.9001
ในขอบขายการออกแบบ การ
ผลิต และการบริการซอมบํารุง
เปนของใหมที่ไมเคยใชงานมา
กอน จํานวน 1 คัน
-รถบรรทุกดั๊ม ขนาด 6 ลอ
1 คัน
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2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

-

-

2,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
ฯ
-

1,300,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการประสานงานและ
การสงเอกสารของเทศบาล
เปนไปดวยความรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- รถจักรยานยนต
ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2 คัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

80,000
งบเทศบาล

-

-

มีความคลองตัวในการติดตอ
ราชการ/สงเอกสารในเขต
เทศบาล

สํานักปลัด
กอง
สวัสดิการฯ

4,000,000
งบเทศบาล

-

-

มีรถดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
ในการใชงาน

สํานักปลัด

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,200,000
600,000
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
งบเทศบาล งบเทศบาล
(แบบดับเบิ้ลแค็บ)
( กองสวัสดิการ) (กองชาง)
จํานวน 3 คัน
(กองวิชาการฯ)

-

ใหหนวยงานมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะดวก
รวดเร็ว

กองวิชาการ
และแผนงาน
กองชาง
กองสวัสดิการฯ

จัดซื้อรถยนตบรรทุกดีเซล
ขนาด 1ตันขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบมีชอ งวางดานหลังคนขับ
(CAB) 1 คัน

-

ใหหนวยงานมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสะดวก
รวดเร็ว

กอง
การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 1 คัน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
และการปฏิบัตงิ านอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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508,000
(กองการศึกษา)

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

- รถจักรยานยนตขนาด ไมต่ํา
กวา 110 ซีซี จํานวน 1 คัน

-

38,000
งบเทศบาล

-

การติดตอราชการ/การ
ปฏิบัติงานมีความคลองตัว
มากขึ้น

- รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน
6 ลอ แบบกะบะ
เททาย จํานวน 1 คัน
- รถกระเชาไฟฟา ความสูง 12
เมตร จํานวน 1 คัน

-

1,540,000
งบเทศบาล

-

กองชาง

-

-

2,000,000
งบเทศบาล

กองชาง
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กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหมอี ุปกรณในการเผยแพร - กลองดิจิตอล ความ
กิจกรรมตางๆ เวลามีโครงการ ละเอียดไมนอยกวา
ฝกอบรม
8 ลาน พิกเซล จํานวน
1 กลอง
เพื่อใหมอี ุปกรณในการเผยแพร - กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล SLR ความละเอียด
กิจกรรมประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลบางเสาธง
ไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล
ความละเอียดเซ็นเซอร
8 ลานพิกเซล พรอมกระเปา
จํานวน 1 กลอง
เพื่อใหมอี ุปกรณในการเผยแพร - กลองดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล
กิจกรรมตาง ๆ
จํานวน 1 กลอง

งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
28,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
-

28,000
งบเทศบาลฯ

-

-

13,000
งบเทศบาล

-

-
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อเก็บรวบรวมภาพกิจกรรม
ตาง ๆ ภายในกองที่ตอง
ดําเนินการตามโครงการฯ
เทศบาลตําบลบางเสาธง
สามารถประชาสัมพันธ
กิจกรรมและขาวสารให
ประชาชนและหนวยงาน
ภายนอกทราบ

กอง
สวัสดิการและ
สังคม

สามารถรายงานผลการ
ดําเนินการใหหนวยงาน และ
ประชาชนไดรับทราบอยาง
ถูกตอง

กองชาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ
(ตอ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

มีอปุ กรณเพียงพอในการจัด
ฝกอบรม

กอง
สาธารณสุขฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
กอง
สาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
และสังคม

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

-

90,000
งบเทศบาล

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร
ระดับ SVGA ขนาดไมนอ ย
กวา 2,000 ANSI Lumens
พรอมจอภาพ

เพื่อใชบริการประชาชนที่มา
ติดตอราชการ

- โทรทัศนสี ชนิดจอแบน
ขนาด 25 นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง

20,000
งบเทศบาลฯ

-

-

ประชาชนผูใชบริการไดรับ
ความพึงพอใจ

- จัดซื้อโทรทัศนสี ชนิด
จอแบน ขนาด 21 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

5,500
งบเทศบาล

-

-

ประชาชนมาติดตอ
ราชการและบุคลากรไดรับ
ขอมูลขาวสาร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อใหมีครุภัณฑงานบานงาน
ครัวไวใชในสํานักงานและ
เพื่อใหการบริการประชาชน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การตัดหญา

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

- ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู

7,000
งบเทศบาล

-

-

- ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู

13,600
งบเทศบาล

-

-

- จัดซือ้ เครื่องตัดหญา แบบ
ขอแข็ง จํานวน 6 เครื่อง

18,000
งบเทศบาล
(2 เครื่อง)

18,000
งบเทศบาล
(2 เครื่อง)

- จัดซือ้ เครื่องตัดหญา แบบ
นั่งขับ จํานวน 2 คัน

155,000
งบเทศบาล
(1คัน)

155,000
งบเทศบาล
(1คัน)
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานไดรับความสะดวก

18,000 การปฏิบัติงานมีความสะดวก
งบเทศบาล รวดเร็ว และมี
(2 เครื่อง) ประสิทธิภาพ
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
และสังคม

กองวิชาการ

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
กอสราง

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงานกอสราง

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

- รถบดสั่นสะเทือนลอ เหล็ก
ขนาด 3 ตัน จํานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถตักหนาขุดหลังชนิด
ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน
- จัดซื้อเครื่องตบดิน 1 เครื่อง

-

-

-

-

-

-

- จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต
แบบ เหล็กหลอ 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 1
เครื่อง
- จัดซื้อรถเข็น ชนิดลอแม็ก
3 คัน

-

-

-

300,000
งบเทศบาล

-

10,800
งบเทศบาล

149

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

1,800,000 การปฏิบัติงานซอมแซมถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1,950,000
งบเทศบาล
16,000
งบเทศบาล
43,000
งบเทศบาล
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
การเกษตร

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันน้ําทวม
เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การปองกันและกําจัดแมลง

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต
เบนซิน ขนาด 7 แรงมา
จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องพนยา แบบแรงดัน
ของ เหลว ชนิดสะพายหลัง
ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน
4 เครื่อง
- เครื่องพนสารเคมีหมอกควัน
จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องพนเคมีแบบฝอย
ละออง ระบบULV ที่ใช
ไฟฟากําจัดแมลง ชนิดมือถือ
กําจัดแมลงคลาน แมลงบิน
ฯลฯ จํานวน 2 เครื่อง
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2551
(บาท)
-

20,000
งบเทศบาล
(2 เครื่อง)

2552
(บาท)
-

2553
(บาท)
39,000
งบเทศบาล

10,000 10,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
(1 เครื่อง) (1 เครื่อง)

-

-

80,000
งบเทศบาล

-

140,000
งบเทศบาล
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
การสูบระบายน้าํ มีความ
คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
สามารถลดอัตราการตายของ
ตนไมจากการกัดกินของแมลง
ไดมากขึ้น
มีครุภัณฑในการกําจัดแมลง
เพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฎิบัติงาน

เครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน
5 เครื่อง

-

60,000
งบเทศบาล

-

การปฏิบัติมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองชาง

9 โครงการซื้อครุภัณฑ
ดานงานสํารวจ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชใน
การสํารวจขอมูลเพื่อการ
ออกแบบโครงการกอสราง

กลองระดับ ขนาด
กําลังขยาย 30 เทา จํานวน
1 ชุด

-

34,000
งบเทศบาล

-

การปฏิบัติงานในการสํารวจมี
ความสะดวกรวดเร็วถูกตอง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองชาง

กอสรางอาคารสํานักงาน
หลังใหม

-

100,000,000
งบเทศบาล

-

เทศบาลมีอาคารสํานักงาน
เพียงพอแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ

สํานักปลัด

10 โครงการสรางสํานักงาน เพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอในการ
เทศบาลหลังใหม
ใหบริการประชาชน และ
เพียงพอตอปริมาณบุคลากร
ของเทศบาลที่เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานทีป่ ฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

เพื่อใหมีพื้นที่ใชสอยมากที่สุด
ในการเก็บเอกสาร

11 โครงการปรับปรุงหอง
ทํางานกองคลัง งาน
แผนที่ภาษี

เพื่อใชประโยชนจากพื้นที่ให
คุมคา

ปรับปรุงหองทํางานใหมีตู
เก็บเอกสารแบบติดผนัง
งานแผนที่ภาษี ใหมีพื้นที่
ใชสอยใหมากที่สุด
ปรับปรุง 1 ครั้ง

95,000
งบเทศบาล

-

12 โครงการปรับปรุง
กอสรางสถานที่จอดรถ
ขยะมูลฝอย

เพื่อใหมีสถานที่จัดเก็บรถขยะ
ของเทศบาล

โรงจอดรถขยะมูลฝอย 2 ชั้น
ชั้นลางสําหรับเปนที่จอดรถ
ชั้นบนเปนทีพ่ ักของลูกจาง
มีหองสํานักงานอยูดานลาง

-

-
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2,000,000 มีสถานที่จัดเก็บรถขยะเปน
งบเทศบาล สัดสวน เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.6. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

1 โครงการ E-Office

2 โครงการจัดทําตู
อินเตอรเน็ตสาธารณะ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการสืบคนหนังสือรับสง
รวมถึงหนังสือเวียนไปอยาง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพ อีกทั้งเปนการปองกันการ
สูญหาย
เพื่อความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาและความสะดวกในการ
เคลื่อนยายเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการ Internet ตําบล
สําหรับบริการประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จัดทําระบบฐานขอมูลหนังสือ
รับ-สง และหนังสือเวียน แบบ
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ระบบ

จางเหมาจัดทําตูอินเตอรเน็ต
สาธารณะ สําหรับใหบริการ
ประชาชน บริเวณชั้นลาง
สํานักงาน จํานวน 1 ตู

งบประมาณและที่มา
2551
(บาท)
25,000
งบเทศบาลฯ

150,000
งบเทศบาลฯ
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2552
(บาท)
25,000

2553
(บาท)
25,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิบัติงานมีความสะดวก
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

เครื่องคอมพิวเตอร Internet
ตําบล มีการเก็บรักษาอยาง
ปลอดภัยและสะดวกในการ
เคลื่อนยายใหบริการกับ
ประชาชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
7.6 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต ปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล
ใหมีความนาสนใจ สามารถ
ตอบสนองความตองการของผู
รับบริการไดอยางเหมาะสม

4 โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2551
(บาท)

จางเหมาจัดทําการปรับปรุง
เนื้อหาและรูปแบบ รวมถึงการ
ใหบริการเว็บไซตของเทศบาล
ตําบลบางเสาธง จํานวน
1 ครั้ง / ป

25,000
งบเทศบาลฯ

- เพื่อใหการจัดเก็บภาษีทองถิ่นมี ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี และ
ความสะดวกรวดเร็ว ถูกตองและ ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
ยุติธรรม
จํานวน 1 ครั้ง

250,000
งบเทศบาล
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2552
(บาท)

2553
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

25,000
25,000 เว็บไซตของเทศบาล สามารถ
งบเทศบาลฯ งบเทศบาลฯ ใหบริการและตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ

250,000
งบเทศบาล

250,000
งบเทศบาล

-ประชาชนไดรับความยุติธรรมใน
การเสียภาษีและไดขอมูลที่
ถูกตองรวดเร็ว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลบางเสาธง
7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการใหบริการ
7.6 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

โครงการดูแลรักษาอุปกรณและ
พัฒนาโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอรออนไลนดานงาน
ทะเบียนราษฎร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรออนไลนของ
งานทะเบียนใหทันสมัย
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาอุปกรณและ
พัฒนาโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน

6

โครงการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.)

เพื่อทราบขอมูลพื้นฐาน
ของประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
(Pocket PC)
- จายคาตอบแทน
บุคคลภายนอกในการ
จัดเก็บขอมูล
-จัดอบรมการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2551
(บาท)
160,000
งบเทศบาล

2552
(บาท)
160,000
งบเทศบาล

2553
(บาท)
160,000 มีระบบคอมพิวเตอรออนไลนที่
งบเทศบาล ทันสมัย และบริการประชาชนได
ทันเวลา

200,000
งบเทศบาล

200,000
งบเทศบาล

200,000 ประชาชนมีสวนรวมในการ
งบเทศบาล พัฒนาและแกไขปญหาชุมชน
ดวยตนเอง
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

