รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตาบลท่าสัก อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,000,000 ผูส้ ูงอายุมคี ณ
ุ ภาพชีวิต

กองสวัสดิการ
สังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจนและผู้ดอ้ ยโอกาส
1 โครงการเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ

เพื่อให้การช่วยเหลือเบีย้ ยังชีพแก่
ผูส้ ูงอายุให้ครบทุกคน

ผูส้ ูงอายุ
ภายในเขต ทต.ท่าสัก

2,000,000

2 โครงการเบีย้ ยังชีพผูพ้ ิการ

เพื่อให้การช่วยเหลือเบีย้ ยังชีพแก่
ผูพ้ ิการให้ครบทุกคน

ผูพ้ ิการ
ภายในเขต ทต.ท่าสัก

270,000

270,000

270,000 ผูพ้ ิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี นึ้

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการเบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์

เพื่อให้การช่วยเหลือเบีย้ ยังชีพแก่
ผูป้ ว่ ยเอดส์

ผูป้ ว่ ยเอดส์
ภายในเขต ทต.ท่าสัก

12,000

12,000

12,000 ผูป้ ว่ ยเอดส์มคี ณ
ุ ภาพชีวิต

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษามีรายได้ช่วง
ปิดภาคเรียน ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผปู้ กครอง และฝึกทักษะการเรียนรู้
ประสบการณ์จริงในการทางาน

นักเรียน นักศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษา
ชัน้ ปวช. - ปริญญาตรี

80,000

ซ่อมแซมบ้าน
จานวน 10 หลัง

100,000

4 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ทางานช่วงปิดภาคเรียน
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

5 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาส มีสภาพ
บ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้ และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

2,000,000

ที่ดขี นึ้

ที่ดขี นึ้
80,000

80,000 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้

ระหว่างปิดภาคเรียน และ
มีความพร้อมในการทางาน

100,000

100,000 ประชาชนที่ดอ้ ยโอกาส

มีความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

6 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข
(ABC)

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงาน/ประชาชน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
30,000

30,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
30,000 ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดขี นึ้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

50,000 ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความ
ชุมชน
มัน่ คงของชุมชนฐานรากและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมในการพัฒนาสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดขี นึ้

ประชาชนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50

50,000

8 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มี
ศักยภาพของประชาชน
ประสิทธิภาพ เป็นการจัดสวัสดิการ
(ชุมชนภักดี)
เพื่อให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนในเขตเทศบาล

100,000

100,000

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่นอ้ ง
9 โครงการบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัย ประชาชนผูป้ ระสบสาธารณภัยต่าง ๆ
และผูด้ อ้ ยโอกาส ประจาปี 2557 ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและราษฎรที่
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

ผูป้ ระสบภัย/
ผูด้ อ้ ยโอกาส

5,000

-

- สามารถบาบัดทุกข์ บารุงสุข

10 โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และ
ผูต้ ดิ เชือ้ H.I.V อาเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ ดิ เชือ้ H.I.V.

30,000

-

- เป็นศูนย์กลางในการ

เพื่อสนับสนุนให้กลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ ได้รับ
ยาต้านไวรัสอย่างต่อเนือ่ ง สามารถ
ดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคณ
ุ ค่า
อยูร่ ่วมกันในชุมชนได้อย่างอบอุน่ และ
มีความเมตตาต่อกัน และหยุดการ
แพร่ระบาดให้อยูใ่ นวงจากัด

ความเป็นอยูท่ ี่ดขี นึ้

100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
ได้รับสวัสดิการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ
สังคม
ชีวติที่ดขี นึ้
กองสวัสดิการ
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยและ
สังคม/อุดหนุน
ผูย้ ากไร้ดอ้ ยโอกาสมีคณ
ุ ภาพ อาเภอพิชัย
ชีวิตที่ดขี นึ้

บูรณาการ ในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และให้การ
สงเคราะห์ผปู้ ว่ ยโรคเอดส์

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม/
อุดหนุนอาเภอ
พิชัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผูป้ ระสบสาธารณภัย
รวมทั้งสตรี เด็ก ผูส้ ูงอายุ
คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ในจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
30,000

-

สมาชิก อสม.
จานวน 2 ชุมชน

100,000

-

13 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่มปี ระโยชน์ครบ
5 หมู่ ทุกวัน

นักเรียน ร.ร.บ้านท่าสัก/
เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่าสัก

850,000

14 โครงการจัดซือ้ อาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้ดมื่ นม ที่มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกายทุกวัน

นักเรียน ร.ร.บ้านท่าสัก/
เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่าสัก

550,000

11 โครงการบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือประชาชน ผูป้ ระสบภัย
และผูด้ อ้ ยโอกาสในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ของเหล่ากาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2557

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการ
บูรณาการการช่วยเหลือ ส่งเสริม
บรรเทาทุกข์ให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้
ผูท้ ุกข์ยาก ผูเ้ ดือดร้อน ผูป้ ระสบภัย
ต่าง ๆ ตลอดจนผูด้ อ้ ยโอกาส

12 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพกลุม่ อสม.
ในการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขใน
ชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย สตรี
กองสวัสดิการ
เด็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ สังคม/อุดหนุน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในจังหวัด
เหล่ากาชาด
อุตรดิตถ์ ได้อย่างรวดเร็ว
จังหวัดอุตรดิตถ์
มีประสิทธิภภาพ และตรงกับ
ความต้องการ กลุม่ เป้าหมาย
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี นึ้
- สมาชิก อสม. ได้รับความรู้

สามารถนามาปรับใช้กบั
ชุมชนปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
850,000

850,000 นักเรียนมีร่างการแข็งแรง

สมบูรณ์ มีสุขภาพดีไม่เป็น
โรคขาดสารอาหาร
550,000

550,000 นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง

มีสุขภาพดี มีพัฒนาการ
สมวัย

กองการศึกษา/
ร.ร.บ้านท่าสัก

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็ก นักเรียน ร.ร.บ้านท่าสัก/
ได้ทากิจกรรมร่วมกัน กล้าแสดงออก เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่าสัก
/เด็กนักเรียนในพื้นที่

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
100,000 เด็กกล้าแสดงออกและ
เสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กบั เด็ก

100,000

100,000

100,000 เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้

16 โครงการพี่สอนน้อง
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน และ
นักศึกษามีรายได้เสริมในช่วง
ปิดภาคเรียน

17 โครงการบริการระบบ Wifi
ในพื้นที่สาธารณะ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถ
จานวน 17 จุด
เข้าถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในระบบ ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ
Internet และรองรับแผนการศึกษา
ในเขตพื้นที่
ของเด็กนักเรียน

256,800

18 โครงการบัณฑิตน้อย

เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้เด็ก
เด็กนักเรียนที่สาเร็จ
นักเรียนที่ศกึ ษาจบในระดับก่อนปฐมวัย การศึกษาระดับก่อนปฐมวัย

20,000

19 โครงการเยีย่ มบ้านเด็กนักเรียน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูด้ แู ลเด็ก
เด็กนักเรียน และครอบครัว เพื่อทราบ
ถึงปัญหา ความต้องการของเด็กและ
ผูป้ กครอง

พี่นกั เรียน นักศึกษา
จานวน 8 คน และ
น้องผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 60 คน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

บ้านเด็กนักเรียนของ
ศพด.ทต.ท่าสัก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

เป็นประโยชน์ในช่วงปิด
ภาคเรียนและนักศึกษามี
รายได้เสริมช่วงปิดภาคเรียน
256,800

256,800 ประชาชนสามารถเข้าถึงการ

กองการศึกษา

ศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัย
ได้มากขึน้

20,000

20,000 เด็กมีความรักเรียนและมี

กองการศึกษา

ความมุง่ มัน่ ที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึน้
1,000

1,000

1,000 ผูด้ แู ลเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดี

กองการศึกษา
ต่อเด็กนักเรียนและผูป้ กครอง (ศพด.ทต.ท่าสัก)
สามารถทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของผูป้ กครอง

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักการ
ประหยัด อดออม และรู้คณ
ุ ค่าของเงิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

21 โครงการผลิตสือ่ การเรียนการสอน เพื่อผลิตสือ่ การเรียนการสอนในการจัด
กิจกรรมและให้ประสบการณ์ให้แก่
เด็กนักเรียน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
3,000 เด็กนักเรียนร็จักการประหยัด กองการศึกษา
อดออมและรู้คณ
ุ ค่าของเงิน (ศพด.ทต.ท่าสัก)

3,000

3,000

สือ่ การเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียน การสอน

5,000

5,000

5,000 เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้าน

เพื่อส่งเสิรมให้เด็กนักเรียนรู้จักสิทธิ
และหน้าที่เบือ้ งต้นตามหลัก
ประชาธิปไตย

เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

1,000

1,000

1,000 เด็กนักเรียนรู้จักสิทธิและ

ั ญาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการนา
23 โครงการเรียนรู้ภมู ปิ ญ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากผูท้ ี่มคี วามรู้
ในชุมชนหรือผูป้ กครอง หรือจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน

เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

1,500

24 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ประกวด
ผลงานทางวิชาการ

จานวน 1 ครั้ง

1,800

25 โครงการอิม่ อุน่

เพื่อให้เด็กรู้จักมีความรับผิดชอบและ
ช่วยเหลือตนเอง

เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

2,500

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีมารยาท
งามเหมาะสมตามวัย เช่น การไหว้
การกราบ

เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

5,000

20 โครงการส่งเสริมการออม

22 โครงการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สาหรับเด็ก

26 โครงการหนูนอ้ ยมารยาทงาม

กองการศึกษา
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ (ศพด.ทต.ท่าสัก)
สติปญ
ั ญาดีขนึ้

หน้าที่ของตนตามหลัก
ประชาธิปไตย
1,500

1,500 เด็กนักเรียนได้เรียนรู้

ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากผูร้ ู้
ในชุมชนหรือผูป้ กครอง

1,800

1,800 เด็กนักเรียนได้แสดงผลงาน

ทางวิชาการ
2,500

2,500 เด็กนักเรียนมีความสุขทั้ง

ร่างกายและจิตใจ
5,000

5,000 เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่าสัก

มีมารยาทที่ดงี าม

กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)

กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)

กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)
กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)
กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)

1,000

1,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1,000 เด็กรู้จักกฎจราจรและมี
ความปลอดภัยในการใช้
กฎจราจร

แปลงสาธิตการปลูกผัก

1,000

1,000

1,000 เด็กรู้จักวิธีการปลูกผักปลอด

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้
เกีย่ วกับการรักษาสุขภาพฟัน และ
สุขภาพภายในช่องปาก

เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

10,000

10,000

30 โครงการทรรศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มโี อกาสศึกษา
เรียนรู้จากสถานที่สาคัญต่าง ๆ
จากสถานที่จริง

จานวน 1 ครั้ง

100,000

31 โครงการก่อสร้างหลังคาสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่าสัก

เพื่อเป็นสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่น
และทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันแดด
และฝน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลท่าสัก

100,000

32 โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านดนตรี-นาฎศิลป์

เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรู้และ
ได้เล่นดนตรีไทยประกอบกันเป็นวง
สามารถนาผลงานเผยแพร่และร่วม
แสดงกิจกรรมงานต่าง ๆ ในชุมชน

นักเรียนชัน้ ป.4 - ป.6

32,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27 โครงการเรียนรู้กฎจราจร

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และความ
เข้าใจในกฎจราจร

28 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการปลูกผักปลอด
สารพิษและประโยชน์ของผัก

29 โครงการ ฟ.ฟัน แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียน
ศพด.ทต.ท่าสัก

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

กองการศึกษา
สารพิษและประโยชน์ของผัก (ศพด.ทต.ท่าสัก)

10,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพปาก

และฟันที่แข็งแรง

100,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)

100,000 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้

กองการศึกษา
(ศพด.ทต.ท่าสัก)

กองการศึกษา

จากสถานที่สาคัญต่าง ๆ
จากสถานที่จริง
-

- สนามเด็กเล่นมีหลังคาที่

กองการศึกษา

สามารถกันแดดและฝน

-

- นักเรียนได้รับความรู้และ

สามารถเล่นดนตรีไทยได้
อย่างมีทักษะ

กองการศึกษา/
อุดหนุน
ร.ร.บ้านท่าสัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนชัน้ ป.4 - ป.6

ั ญา
33 โครงการเรียนรู้จากภูมปิ ญ
ท้องถิน่

เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้ศกึ ษา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสามารถนา
ความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้

34 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
และเจ้าภาพกลุม่ ดาราชวิทย์

เพื่อให้นกั เรียนได้พัฒนาทักษะการเล่น เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านท่าสัก
กีฬา รักการออกกาลังกาย มีสุขภาพ
และ ร.ร.ในเครือราชวิทย์
ร่างกายและจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสร้างความสามัคคี

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
25,000

-

100,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- นักเรียนได้รับความรู้และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันและเป็น
อาชีพเสริมได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา/
อุดหนุน
ร.ร.บ้านท่าสัก

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา/

แข็งแรง มีทักษะการเล่นกีฬา
อุดหนุน
รักการออกกาลังกาย ใช้เวลา ร.ร.บ้านท่าสัก
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมี
ความรักสามัคคี

เพื่อให้สภานักเรียนได้มโี อกาสไปศึกษา
35 โครงการศึกษาดูงานของ
สภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย ดูงานจากหน่วยงาน/โรงเรียนที่สามารถ
จัดกิจกรรมที่มคี ณ
ุ ภาพ และร่วมศึกษา
ดูงานกับกลุม่ โรงเรียนแกนนาเครือข่าย
คุณภาพประชาธิปไตย (STAR OF
NETWORK)

สภานักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าสัก

5,000

36 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
นอกสถานศึกษา
เรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอก
สถานที่สถานศึกษา ให้นกั เรียนได้รู้จัก
สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง

นักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6

60,000

-

- สภานักเรียนได้รับความรู้

จากการไปศึกษาดูงานและ
นามาปรับใช้เพื่อพัฒนา
กิจกรรมของสภานักเรียน

-

- นักเรียนสามารถนาความรู้

ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษามา
พัฒนาตนเองได้

กองการศึกษา/
อุดหนุน
ร.ร.บ้านท่าสัก

กองการศึกษา/
อุดหนุน
ร.ร.บ้านท่าสัก

ที่

โครงการ

37 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนชัน้ ป.3-ป.6

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
25,000

-

จัดงานวันพ่อ วันแม่
จานวน 2 ครั้ง

150,000

150,000

เพื่อระลึกถึงวันก่อตัง้ เทศบาลครั้งแรก
และประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
ให้ประชาชนทราบ และสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

ประชาชนและพนักงาน
จานวน 500 คน

100,000

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาทาบุญตักบาตร ไหว้พระ
ฟังธรรม

วันผูส้ ูงอายุ วันผูพ้ ิการ
วันสตรีสากล
จานวน 3 ครั้ง

100,000

เพื่อให้นกั เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สารในระดับพื้นฐาน ส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษสูงขึน้ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
กองการศึกษา/
การสือ่ สารในระดับพื้นฐาน
อุดหนุน
ได้ดี ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
ร.ร.บ้านท่าสัก
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉลีย่
สูงขึน้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางการพัฒนาสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน
38 โครงการจัดงานวันสาคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และพระมหากษัตริย์

39 โครงการจัดงานวันเทศบาล

40 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
วัฒนธรรม

150,000 เด็ก นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน ร่วมจัดงานระลึก
และแสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
100,000

100,000 ประชาชนและพนักงาน

ได้ระลึกถึงวันก่อตัง้ เทศบาล
และทราบถึงการดาเนินงาน
ของเทศบาล
100,000

100,000 ประชาชนมีจิตใจสงบ

เข้าวัดฟังธรรม

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสากิจ
พ่อค้า ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- สามารถปลูกจิตสานึก
สานัก
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าให้นอ้ ม ปลัดเทศบาล/
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อุดหนุนอาเภอ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมพิชยั
เกล้าเจ้าอยูห่ วั

5,000

-

ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสากิจ
พ่อค้า ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา

5,000

-

- ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ข้าราชการ พนักงาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ของรัฐ พนักงานรัฐวิสากิจ
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พ่อค้า ประชาชน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นักเรียน นักศึกษา

5,000

-

- ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วน

41 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช

เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ให้ประชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

42 โครงการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
"5 ธันวามหาราช"

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ราลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ร่วมกันแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

43 โครงการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาพระบรมราชินนี าถ

สานัก
ร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ ปลัดเทศบาล/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อุดหนุนอาเภอ
และเผยแพร่เกียรติคณ
ุ
พิชัย
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ เกิด
ความจงรักภักดีระหว่าง
สถาบันพระมหากษัตริย์
และพสกนิกรชาวไทย

ร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ มีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความรัก
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์

สานัก
ปลัดเทศบาล/
อุดหนุนอาเภอ
พิชัย

12,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถยกย่องเชิดชูเกียรติ
วีระบุรุษผูก้ ล้าของชาติไทย
ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน
45 โครงการจัดงานเทศกาล
ลางสาดหวานและสินค้า OTOP ของอาเภอและจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่
จานวน 1 ครั้ง
เมืองอุตรดิตถ์ ปี 2557
วัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

12,000

-

- สามารถประชาสัมพันธ์ให้

46 โครงการจัดงานบ้านเกิด
ถิน่ กาเนิดพระยาพิชัยดาบหัก
ประจาปี 2557

จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน
จานวน 1 ครั้ง

70,000

-

47 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและ
แห่เทียนจานาพรรษา
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มโี อกาส
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)
บาเพ็ญกุศล

จานวน 1 ครั้ง

50,000

50,000

48 โครงการจัดงานวันลอยกระทง
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

จานวน 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

44 โครงการจัดงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจาปี 2557

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และน้อมราลึก
สักการะวีรบุรุษของชาติไทย

เพื่อจัดงานระลึกถึงคุณงามความดีของ
ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้รู้จักอาเภอพิชัย
มากขึน้

เพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดงี าม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

49 โครงการจัดงานกิจกรรมประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และ
สงกรานต์
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว อนุรักษ์
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)
กิจกรรมรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ทุกจังหวัดได้ทราบของดี
จังหวัดอุตรดิตถ์ และช่วย
เพิ่มรายได้จากการจาหน่าย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา/
อุดหนุนอาเภอ
พิชัย
กองการศึกษา/
อุดหนุนอาเภอ
พิชัย

- เพื่อให้การจัดงานส่งเสริม

กองการศึกษา/
การท่องเที่ยวของอาเภอพิชัย อุดหนุนอาเภอ
และระลึกถึงคุณงามความดี
พิชัย
ของท่านพ่อพระยาพิชัย

50,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีวันเข้า
พรรษาสืบทอดต่อไป
200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กองการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
และมีการสืบทอดตลอดไป
จานวน 1 ครั้ง

150,000

150,000

150,000 ประเพณีสงกรานต์ได้รับ

การสืบทอดต่อไป

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50 โครงการจัดงานประจาปีพิธีไหว้ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไหว้เจ้าแม่ทับทิม
เจ้าแม่ทับทิมท่าสัก
ท่าสักดัง้ เดิมให้คงอยูต่ อ่ ไป
(ชุมชนริมน่าน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
30,000

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
30,000 ประชาชนได้ร่วมจัดงานและ
อนุรักษ์ประเพณีไหว้เจ้าแม่
ทับทิมสืบต่อไป

50,000

50,000

50,000 สินค้าในอาเภอพิชัยได้รับ

51 โครงการจัดงานหลวงพ่อโต
และของดีอาเภอพิชัย

เพื่อส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมงาน
หลวงพ่อโต และส่งเสริมสินค้าของดี
ของท้องถิน่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

52 โครงการส่งเสริมงานวันสาคัญ
ทางศาสนา

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม เด็ก เยาวชน นักเรียน
ของท้องถิน่ ด้านพระพุทธศาสนาให้มี
นักศึกษาและประชาชน
ความเจริญงอกงามสืบทอดต่อไป
ในเขตเทศบาล

20,000

53 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี การบวชนาคสามัคคี

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม เด็ก เยาวชน นักเรียน
ของท้องถิน่ ด้านพระพุทธศาสนาให้มี
นักศึกษาและประชาชน
ความเจริญงอกงามสืบทอดต่อไป
ในเขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกล้เคียง

200,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

การเผยแพร่มากขึน้ สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน
20,000

20,000 เด็ก เยาวชน นักเรียน

กองการศึกษา

นักศึกษา ประชาชนได้
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
มีความเจริญงอกงามสืบไป
200,000

200,000 เด็ก เยาวชน นักเรียน

กองการศึกษา

นักศึกษา ประชาชนได้
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
มีความเจริญงอกงามสืบไป

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
54 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
ออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ และ
เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับเทศบาล

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก/คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล

100,000

100,000

100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

55 โครงการส่งเสริมการออก
กาลังกายในชุมชน
(ประชาคมสุขภาพ)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันออก
กาลังกายประเภทต่าง ๆ ให้สมกับวัย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์
ลดภาวะเสีย่ งในการเกิดโรคต่าง ๆ

56 โครงการส่งเสริมการฝึกซ้อมและ เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะในการเล่นกีฬา
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอลยุวชน เพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และเพื่อ
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

57 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน
(ชุมชนริมน่าน)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้เล่นกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และได้
ออกกาลังกายห่างไกลยาเสพติด

58 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามวัย

59 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
สัมพันธ์ระหว่างคุม้
(ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้
เล่นกีฬาเปตองและได้ออกกาลังกาย
อย่างต่อเนือ่ ง ห่างไกลยาเสพติด

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์
(ร.ร.บ้านท่าสัก)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนก
ประสงค์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมสาหรับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
50,000

-

ยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

100,000

เด็กนักเรียน ศพด.ทต.ท่าสัก

50,000

50,000

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

50,000

50,000

อาคารเอนกประสงค์
จานวน 1 หลัง

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

50,000 เด็กได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

100,000

100,000 เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

กองการศึกษา

ร่างกายแข็งแรง ได้ใช้วเวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์หา่ งไกล
ยาเสพติด
50,000 เด็กนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
แข่งขันกีฬา มีสุขภาพ
(ศพด.ทต.ท่าสัก)
ร่างกายแข็งแรง
50,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
50,000 อาคารเอนกประสงค์อยูใ่ น

สภาพพร้อมใช้งาน สามารถ
ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

61 โครงการจัดซือ้ เครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ให้กบั ประชาชน เพื่อให้มสี ุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดขี นึ้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนให้ความสาคัญกับ กองสาธารณสุข
การออกกาลังกายและมี
และสิง่ แวดล้อม
สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึน้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม
62 โครงการป้องกันอุบตั ภิ ยั ทางถนน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาล

จานวน 2 ครั้ง

50,000

50,000 ประชาชนระมัดระวังในการ

ใช้รถใช้ถนน

63 โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผูท้ ี่ประสบภัย
ธรรมชาติ

ประชาชนภายในเขต
ทต.ท่าสัก

200,000

64 โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.
(ชุมชนภักดี)

เพื่อเป็นการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้
สมาชิก อปพร. ตามหลักสูตร เพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ฝ่ายพลเรือน

สมาชิก อปพร.
จานวน 50 คน

150,000

ผูน้ าชุมชน เยาวชน
ในเขตเทศบาล
จานวน 100 คน

100,000

65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการป้องกัน
ยาเสพติด
ยาเสพติด และจัดศึกษาดูงานให้กบั
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)
กลุม่ เยาวชน ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ
ศพส.ทต.ท่าสัก

50,000

200,000

200,000 ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติได้รับ

การช่วยเหลือบรรเทาเหตุ

-

- สมาชิก อปพร. มีความรู้

ความพร้อมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

100,000

100,000 ประชาชนและเยาวชน

เกิดจิตสานึกในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังและ
ควบคุมยาเสพติดในชุมชน

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)
สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

66 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยและมัน่ ใจต่อ
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าสัก

67 โครงการส่งเสริมความรู้และสาธิต เพื่อกระตุน้ เตือนให้นกั เรียน ประชาชน
การดับเพลิง
และผูส้ นใจ ได้ตระหนักถึงการป้องกัน
อัคคีภยั และวิธีปอ้ งกันที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สมาชิก อปพร. และ
ประชาชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
20,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

นักเรียน ประชาชน
ภายในเขต ทต.ท่าสัก

30,000

30,000

30,000 นักเรียน ประชาชนตระหนัก

ถึงการป้องกันอัคคีภยั
และการระงับเหตุอคั คีภยั
เบือ้ งต้นที่ถูกต้อง

68 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ปอ้ งกันและ
เฝ้าระวังเหตุอคั คีภยั เคลือ่ นที่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอด
เวลาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ในการระมัดระวังและป้องกัน
อัคคีภยั เพื่อเข้าถึงจุดที่มอี ตั ราเสีย่ งสูง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จัดตัง้ ศูนย์ดบั เพลิง
เคลือ่ นที่ จานวน 1 ศูนย์

70,000

70,000

69 โครงการอบรมการใช้วิทยุ
สังเคราะห์ความถี่

เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก
อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
วิทยุสังเคราะห์ความถี่ สามารถนามา
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาล
สมาชิก อปพร.

30,000

-

70 โครงการติดตัง้ ระบบกล้อง
วงจรปิด

เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักขโมย
การเกิดอัคคีภยั เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของประชาชนและหน่วยงานราชการ
และใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาคดีความต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้

กล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล

-

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

70,000 ทาให้ประชาชนเกิดความ

สานักปลัด
เชือ่ มัน่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ
เทศบาล
งานด้านการป้องกันและ
(งานป้องกันฯ)
ระงับอัคคีภยั ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

- พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก

อปพร. มีความรู้ความเข้าใจ
มีประสิทธิภาพในการใช้
วิทยุสังเคราะห์ความถี่
1,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

- ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

71 โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพรถดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงรถดับเพลิงให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัย

72 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนเทศบาลตาบลท่าสัก
(รั้วครอบครัว)

เพื่อจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้กบั กลุม่ ประชาชน
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและจัด
ศึกษาดูงานด้านยาเสพติด

73 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชน สร้าง
ความเข้มแข็งในการดาเนินกิจกรรมกลุม่
เพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถดับเพลิง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
1,000,000

-

ผูน้ าชุมชนและเยาวชน
ประมาณ 60 คน

30,000

30,000

สภาเด็กและเยาวชน
ประมาณ 60 คน

30,000

30,000

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

30,000

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการทุกคน

30,000

74 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว
และครอบครัว
คุม้ ครองเด็ก และสตรี ป้องกันและแก้ไข
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- รถดับเพลิงมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานให้บริการ
ประชาชน เข้าช่วยเหลือ
เมือ่ เกิดสาธารณภัยได้อย่าง
ทันท่วงที
30,000 ประชาชนเกิดจิตสานึกใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
(งานป้องกันฯ)

30,000 เด็กและเยาวชนสามารถ

กองสวัสดิการ
สังคม

ช่วยเหลือซึง่ กันและกันได้
อย่างเข้มแข็ง
30,000

30,000 ประชาชนตระหนักถึงความ

สาคัญของสถาบันครอบครัว
ลดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และการควบคุมป้องกันโรค
75 โครงการจัดตัง้ ศูนย์สามวัย
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ ทากิจกรรมร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์กบั ชุมชน

30,000

30,000 ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ มีสุขภาพจิต กองสวัสดิการ

ที่ดี สามารถทาประโยชน์
ให้กบั ชุมชนได้

สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

76 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน เพื่อให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการควบคุม
โรคไข้เลือดออก
แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ายุงลาย ลดปัญหา
(ประชาคมสุขภาพ)
ไข้เลือดออกของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขต
ทต.ท่าสัก

77 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า
(ประชาคมสุขภาพ)

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของโรคพิษสุนขั บ้า และป้องกันควบคุม
สุนขั และแมวไม่ให้เป็นโรคพิษสุนขั บ้า

78 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน
ในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ได้มี
พนักงาน ลูกจ้าง
การดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี
และประชาชนในเขต
จัดอบรมโดยวิทยากรที่ชานาญ ส่งเสริม
ทต.ท่าสัก
การออกกาลังกาย ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย และตรวจสุขภาพประจาปี
เพื่อเพิ่มกิจกรรมสร้างสุขภาพในวัน อสม.
สมาชิก อสม.
กระตุน้ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
จานวน 2 ชุมชน
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ อสม.

79 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กลุม่ อสม.

80 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชน เทศบาลตาบลท่าสัก
(ประชาคมสุขภาพ)

เพื่อเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
การให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผปู้ ว่ ย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจ
จากกระทรวงสาธารณสุข

ชุมชนในเขต
ทต.ท่าสัก

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
80,000

80,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
80,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
กองสาธารณสุข
มีสุขภาพดี ลดปัญหาการเกิด และสิง่ แวดล้อม
โรคไข้เลือดออก

30,000

30,000

30,000 ประชาชนตระหนักถึงความ

สาคัญนาสุนขั และแมว
มาฉีดวัคซีน ลดการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนขั บ้า
100,000

100,000

100,000 คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา

พนักงาน ลูกจ้าง และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพดีทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
20,000

20,000

20,000 เกิดความสมัครสามัคคีใน

ชมรม ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขนึ้
-

-

500,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
/อุดหนุน อสม.

กองสาธารณสุข
ได้รับบริการใกล้บา้ นทั้งด้าน และสิง่ แวดล้อม
การรักษาพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
จากบ้านนางทองย้อย
ถึงปากซอย 5
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 88 เมตร
(N1724.716 E10005.
617 - N1724.082
E10005.810)

355,000

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
จากบ้านนางลัดดา โพธินยั
ถึงบ้านนายเพี้ยน ลีพร้อม
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 92 เมตร
(N1724.542 E10005.
789 - N1704.550
E10005.743)

387,000

-

- การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

-

- การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

กองช่าง

ที่

โครงการ

83 โครงการปรับปรุงรางระบายน้า
จากบ้านนางพลอย ถึงบ้าน
นางแฉล้ม มีท้วม
(ชุมชนภักดี)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปลีย่ นฝารางระบายน้าจากฝาคอนกรีต
ฝาตะแกรงเหล็ก
เป็นฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อล้างทาความ
ยาว 150 เมตร
สะอาดรางระบายน้าได้สะดวก และการ (N1724.731 E10005.
ระบายน้ามีประสิทธิภาพ
675 - N1724.783
E10005.603)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
900,000

-

-

84 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านนางสมร เที่ยงธรรม
ถึงบ้านนางทองคา มายิม้
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

ถนน ค.ส.ล.
ยาว 50 เมตร
(N1724.508 E10005.
786 - N1724.512
E1005.763)

130,000

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณข้ามทางรถไฟ (สีก่ กั๊ ใต้)
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
ยาว 58 เมตร
(N1724.457 E10005.
776 - N1724.448
E10005.808)

150,000

86 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านนางวัน แก้วสกุลนี
ถึงปากซอยหน้าเทศบาล
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 115 เมตร
(N1724.647 E10005.
572 - N1724.551
E10005.611)

350,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- สะดวกในการล้างทาความ
สะอาดรางระบายน้า
การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
มากขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

- ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

ในการสัญจร

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

และปลอดภัยในการสัญจร

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรและช่วยระบาย
ปริมาณน้าเสียและปรับปรุง
ระบบการระบายน้า

กองช่าง

ที่

โครงการ

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
จากอูส่ มนึกการช่าง
จนถึงสิน้ สุดเขตเทศบาล
(ชุมชนริมน่าน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 423 เมตร
(N1724.461 E10005.
686 - N1724.264
E10005.963)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
1,777,000

-

-

88 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
และรางระบายน้า ค.ส.ล. พร้อม เพิม่ มากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
ฝาตะแกรงเหล็กจากบ้าน
บ้านพักอาศัยของประชาชน
นายชืน้ ถึงบ้าน นายรัญจวน
(ชุมชนภักดี)

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 119 เมตร
(N1724.071 E10005.
806 - N1724.082
E10005.810)

500,000

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
จากบ้านนายกวี ดาบทิพย์
ถึงบ้านนายบุญธรรม วงศ์นอ้ ย
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 165 เมตร
(N1724.573 E10005.
677 - N1724.527
E10005.606)

-

90 โครงการปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปา
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาด
มีคณ
ุ ภาพ เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค

ประปาเทศบาล
จานวน 1 แห่ง

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

- การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

560,000

- การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

1,500,000

- ประชาชนมีน้าประปา

ที่สะอาดมีคณ
ุ ภาพ เพียงพอ
ต่อการอุปโภคและบริโภค

กองการประปา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

91 โครงการก่อสร้างถังสารองน้า
ขนาดใหญ่
(ชุมชนริมน่าน)

เพื่อเก็บสารองน้าสาหรับประชาชน
ให้มนี ้าอุปโภค บริโภค

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ตามถนนแก้วดาริ เริ่มต้นจาก
ซอยหน้าวัดท่าสัก ถึงซอย 1
เทศบาล (ชุมชนภักดี)

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

93 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศน์บริเวณ
2 ข้างทางรถไฟ
2 ข้างทางรถไฟ ให้เป็นระเบียบ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)
มีความสวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถังสารองน้าขนาดใหญ่

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

1,500,000

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 612 เมตร
(N1724.746 E10005.
851 - N1724.071
E10005.869)

-

-

ตกแต่งสวนหย่อม
ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับ สถานที่
ออกกาลังกาย ลานกีฬา

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนจะได้มนี ้ารอง
ไว้ใช้สาหรับอุปโภค บริโภค

2,571,000 การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการประปา

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

-

2,000,000 สภาพภูมทิ ัศน์บริเวณ

กองช่าง

2 ข้างทางรถไฟมีความ
เป็นระเบียบและสวยงาม

94 โครงการปรับปรุงรางระบายน้า
ภายในเขตเทศบาล
(ชุมชนภักดี/ชุมชนริมน่าน)

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้าในเขต
ทต.ท่าสัก

-

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากรั้วเทศบาล
ถึงหน้าวัดท่าสัก
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้มไี ฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ไฟฟ้าสาธารณะ

-

-

500,000 ช่วยระบายปริมาณน้าเสีย

กองช่าง

และปรับปรุงระบบการ
ระบายน้าให้มปี ระสิทธิภาพ
-

1,200,000 มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่งทั่วถึง

และเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กองช่าง

ที่

โครงการ

96 โครงการเทพื้น ค.ส.ล. บริเวณ
ข้างเทศบาล ถึงสามเหลีย่ ม
ด้านใต้
(ชุมชนภักดี)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ทางให้กว้างขึน้ เพื่อให้
พื้น ค.ส.ล.
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสญจร
ยาว 103 เมตร
(N1724.585 E10005.
787 - N1724.582
E10005.721)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

-

-

เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 80 เมตร
(N1724.641 E10005.
863 - N1724.467
E10005.816)

-

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้การระบายน้ามีประสิทธิภาพ
จากสนามเด็กเล่น ถึง คุม้ น่านฟ้า เพิม่ มากขึน้ และป้องกันน้าท่วมขัง
(ชุมชนริมน่าน)
บ้านพักอาศัยของประชาชน

รางระบายน้า ค.ส.ล.
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ยาว 50 เมตร
(N1724.712 E10005.
874 - N1724.667
E10005.869)

-

99 โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ
จากคุม้ น่านชืน่ จิต ถึงสามแยก
เต่าไห (ชุมชนริมน่าน)

เสาไฟฟ้า จานวน 3 ต้น
(N1724.272 E10005.
969 - N1724.358
E10005.895)

-

97 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
บริเวณซอย 8
(ชุมชนริมน่าน)

เพื่อให้มไี ฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
124,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

345,000 การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

-

200,000 การระบายน้ามีประสิทธิภาพ

กองช่าง

มากขึน้ ลดปริมาณน้าเสีย
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
บ้านพักอาศัยของประชาชน

-

10,000 มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่งทั่วถึง

และเกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

100 โครงการก่อสร้างติดตัง้ เสาไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สาธารณะ พร้อมโคมไฟรูปกินรี และความสวยงามของภูมทิ ัศน์โดยรอบ
(ชุมชนริมน่าน)

101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบายน้า
บริเวณถนนร่วมใจ ซอย 1
(ชุมชนภักดี)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

102 โครงการจ้างเหมาสารวจออกแบบ เพื่อจ้างเหมาสารวจออกแบบลาน
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
เอนกประสงค์ พร้อมเรียงหิน
พร้อมเรียงหิน
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
103 โครงการก่อสร้างลานเอนก
ประสงค์ พร้อมเรียงหิน
(ชุมชนริมน่าน)

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณี
และพิธีการต่าง ๆ ป้องกันการพังทลาย
ของตลิง่ ริมน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โคมไฟสูง 5 เมตร
จานวน 15 ต้น

ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
600,000 สร้างความสวยงามของถนน
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

900,000

-

- ประชาชนได้รับความสะดวก

ยาว 200 เมตร
พร้อมรางระบายน้า
(N1724.508 E10005.
783 - N1724.526
E10005.735)
จานวน 1 โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ในการสัญจร

-

200,000

- แบบแปลนก่อสร้าง

กองช่าง

ลานเอนกประสงค์ตามที่
เทศบาลกาหนด
ลานเอนกประสงค์
ระยะทาง 3 กิโลเมตร

45,000,000

45,000,000

- มีสถานที่ประกอบกิจกรรม

กองช่าง/
ที่เหมาะสม สวยงาม เป็นที่ โยธาธิการและ
พักผ่อนของประชาชน
ผังเมืองจังหวัด
ป้องกันการพังทลายของตลิง่
อุตรดิตถ์/
และบ้านเรือนประชาชน
อบจ.อุตรดิตถ์/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

104 โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิง่
บริเวณคลองตาเนียน
(ชุมชนริมน่าน)

105 โครงการติดตัง้ โคมไฟแสงสว่าง
และติดตัง้ เสาไฟสูง 15 เมตร
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลท่าสัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เขือ่ นกันตลิง่
ยาว 500 เมตร

โคมไฟแสงสว่างและ
เสาไฟสูง 15 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
-

2,000,000

2,649,000

-

(งบประมาณจาก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ป้องกันตลิง่ พัง

- ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์

มีไฟฟ้าแสงสว่างทั้งพื้นที่และ
สามารถป้องกันอาชญากรรม
ในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียง

สานักงบประมาณ
ตามมติ
คณะรัฐมนตรี)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง/
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์/
อบจ.อุตรดิตถ์/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่
กองช่าง/
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิน่

2. ยุทธศาสตร์สง่ เสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
106 โครงการส่งเสริมอาชีพ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส และประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ สามารถเลีย้ งตนเองได้

ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาส

100,000

107 โครงการศูนย์สาธิตปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิต
ปุย๋ อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ปุย๋ เคมี

เกษตรกรในเขต
ทต.ท่าสัก

100,000

100,000

100,000 ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ย

โอกาส มีอาชีพสร้างรายได้
สามารถเลีย้ งตนเองได้
-

- ทาให้เกิดการเรียนรู้

ลดต้นทุนการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์สง่ เสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนาขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
108 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภค
ผักปลอดสารพิษ

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

30,000

109 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดารงชีวิต
แบบพอเพียง สามารถเลีย้ งตัวเองและ
สร้างรายได้

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

100,000

30,000

30,000 ประชาชนสามารถปลูกผัก

ปลอดสารพิษบริโภคได้เอง
และมีสุขภาพที่ดขี นึ้
100,000

100,000 สร้างอาชีพและรายได้

ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ยุทธศาสตร์สง่ เสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม่ อาชีพ
110 โครงการขยายพันธุ์ข้าวชุมชน
(ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสามารถผลิต
และขยายพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนการผลิต

เกษตรกรในเขต
ทต.ท่าสัก

50,000

111 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน (ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนาผลผลิต
ที่ได้มาแปรรูปสินค้า

เกษตรกรในเขต
ทต.ท่าสัก

50,000

112 โครงการโรงสีข้าวชุมชน
(ชุมชนภักดี)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนาข้าวมาสีที่
โรงสีได้ในราคาถูกและใกล้กบั ชุมชน

ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

-

-

- เกษตรกรสามารถผลิต

พันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก
ได้เอง
-

- สามารถนาผลผลิตมาเพิ่ม

มูลค่าได้ สามารถเก็บรักษา
ผลผลิตได้นาน
200,000

- ประชาชนมีโรงสีข้าว

ภายในชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์สง่ เสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
113 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซือ้
(ชุมชนริมน่าน)

114 โครงการรณรงค์ดา้ นสุขภาพ
และมหกรรมอาหารไทย
เพื่อสุขภาพ

115 โครงการก่อสร้างแพท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดเอกชนและ
ร้านค้าในเขตเทศบาล ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสร้างความปลอดภัย
แก่ผบู้ ริโภค
เพื่อให้ประชาชนเกิดการตืน่ ตัวและ
สร้างจิตสานึกในการดูแลสุขภาพตนเอง
ด้านอาหาร จนเกิดการพัฒนาของ
ผูป้ ระกอบการไปสูอ่ าหารเพื่อสุขภาพ
ตามแบบวิถีชีวิตและฟื้นฟูภมู ปิ ญ
ั ญา
ในการประกอบอาหารเพื่อรับประทาน
และจาหน่าย

ผูป้ ระกอบการร้านค้า
และประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

30,000

ผูป้ ระกอบการร้านค้า
และประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

100,000

เพื่อใช้เป็นพาหนะในการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าบริเวณ
เขตเทศบาล และใช้เป็นที่พักผ่อน

จานวน 1 หลัง

30,000

30,000 ประชาชนได้รับประทาน

อาหารที่ปลอดภัย ไม่เป็น
โรคที่เกิดจากการบริโภค
100,000

100,000 ประชาชนเกิดกระแสตืน่ ตัว

ในการดูแลสุขภาพตนเอง
มากขึน้ และผูป้ ระกอบการ

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

เกิดการพัฒนาคุณภาพอาหาร

-

1,000,000

- ในเขตเทศบาลมีสถานที่

ท่องเที่ยวมากขึน้ ประชาชน
ได้พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง/
อบจ.อุตรดิตถ์

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนารณรงค์สร้างจิตสานึกให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
116 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่
(ชุมชนริมน่าน)

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาล
ได้เกิดการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
และการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 2 ชุมชน

50,000

50,000

50,000 สภาพแวดล้อมชุมชนในเขต

เทศบาล ได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบและสวยงาม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

117 โครงการส่งเสริมการจัดทาบ่อดัก เพื่อดาเนินการติดตัง้ บ่อดักไขมันให้กบั
ไขมันครัวเรือนในเขตเทศบาล ครัวเรือนในชุมชน
(ชุมชนริมน่าน/ชุมชนภักดี)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขต
ทต.ท่าสัก

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ครัวเรือนลดการปล่อย
ของเสียลงสูแ่ หล่งน้า
สาธารณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ
118 โครงการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้มกี ารจัดการขยะที่เหมาะสม มีการ
จานวน 540 ครัวเรือน
คัดแยกขยะ การนาขยะไปใช้ประโยชน์
การศึกษาดูงานร่วมกัน

100,000 ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน กองสาธารณสุข

และสิง่ แวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรให้มคี วามเหมาะสม
119 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ
ทางานให้กบั คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
120 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่
สัมพันธ์

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาระหว่าง
อปท. ในเขตอาเภอ เขตจังหวัด และ
การแข่งขันกีฬาสีภายในของพนักงาน
และหน่วยงานอืน่ ๆ

คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

200,000

พนักงานเทศบาล

100,000

200,000

200,000 บุคลากรได้รับแนวคิด วิธี

การดาเนินการจัดการที่มี
ประโยชน์มาพัฒนาในการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพ
100,000

100,000 บุคลากรมีความรัก ความ

สามัคคีในองค์กร และ
ระหว่างองค์กร

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ที่

โครงการ

121 โครงการพัฒนาพนักงานตาม
หลักสูตรต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บคุ ลากรได้อบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาการทางาน
ได้อย่างเหมาะสม เช่น หลักสูตรความรู้
พื้นฐานการปฏิบตั งิ าน , หลักสูตรการ
พัฒนาเกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ ,
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ ,
หลักสูตรการบริหาร , หลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
100,000

100,000

500,000

500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
100,000 คณะผูบ้ ริหาร สามาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
มีความรู้ ความสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
122 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ต่าง ๆ ของเทศบาล

123 โครงการจัดซือ้ รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อเป็นการบริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ
ประจาเทศบาลตาบลท่าสัก
และผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในเขตเทศบาล

124 โครงการก่อสร้างทางลาด
สาหรับคนพิการ

เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในการ
มาติดต่อราชการ

ภายในเทศบาล

500,000 ปฏิบตั งิ านได้สะดวกรวดเร็ว สานัก/กองต่างๆ

มีประสิทธิภาพ รองรับการ
ให้บริการประชาชน
จานวน 1 คัน

-

-

1,200,000 ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน

ได้รับการช่วยเหลือดูแล
อย่างทันท่วงทีลดอันตราย
แทรกซ้อนที่จะเกิดขึน้
ทางลาดคนพิการ
กว้าง 2 เมตร ยาว
8 เมตร (N 1724.617
E 10005.764)

-

150,000

- ผูพ้ ิการได้รับความสะดวก

ในการมาติดต่อราชการ

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สานักปลัด/
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

125 โครงการปรับปรุงห้องสุขา
อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลท่าสัก

เพื่อปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคาร
สานักงาน ที่ชารุดให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะ

126 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
อาคารเอนกประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ให้เหมาะสมพร้อมรับ
การประชุมต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 12 ห้อง

ปรับปรุงตกแต่ง
อาคารเอนกประสงค์
(เวที พร้อมฉากหลัง,
ปูกระเบือ้ งชัน้ ล่างอาคาร
พื้นที่ 428 ตารางเมตร)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
250,000

-

-

400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีหอ้ งสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
สาหรับบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด/
กองช่าง

- ห้องประชุมที่มคี วามพร้อม

สานักปลัด/
กองช่าง

สามารถรองรับการประชุม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15,000
เพื่อทาให้ศนู ย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ้
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
การซือ้ หรือการจ้างของ
ตาบลระดับอาเภอมีศกั ยภาพในการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
บริหารงาน รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษา
ระดับอาเภอ
กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เป็น
เครื่องมือถ่ายความรู้
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
4.3 แนวทางการพัฒนาการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรู้และติดตามการทางานของเทศบาล

127 โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือ้ หรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

128 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีแผนชุมชนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริม
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

แผนชุมชน
จานวน 2 ชุมชน

20,000

129 โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชน

ประธานชุมชน
ประธานคุม้ แกนนา
และประชาชน

30,000

-

- มีศนู ย์ข้อมูลข่าวสารการซือ้

หรือการจ้างที่มปี ระสิทธิภาพ
มีการเผยแพร่การจัดซือ้
จัดจ้างอย่างกว้างขวาง
ชัดเจน โปร่งใสตรวจสอบได้

20,000

20,000 ประชาชนมีความเข้าใจ

ในการจัดทาแผนชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
30,000

30,000 ชุมชนมีความเข้มแข็ง

มีการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

กองคลัง/
อุดหนุน
อบต.ในเมือง

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

