
                      ๒.๑ งานด้านการส่งเสริมอาชีพ  และสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
งบ  หน่วย

ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 พฒันา อปท.ต้นแบบที่มกีารบริหาร ประชาชนอยู่ดีมสุีขพน้ระดับ 20,000 ส านกัปลัด
งานตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง ความยากจนอย่างยั่งยืน

2 ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน ส่งเสริมใหป้ระชาชน มคีวามรู้ 30,000 ส านกัปลัด
มทีกัษะวิชาชีพ สร้างงาน
สร้างอาชีพ ใหก้บัตนเองได้

3 จัดท าสารคดีชุมชนคนสนามคลี ส่งเสริมสนบัสนนุการเปน็ศูนย์ 20,000 ส านกัปลัด
กลางด้านศิลปะ จารีตประเพณี 
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรม
อนัดีของต าบลสนามคลี

4 ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลู เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 20,000 ส านกัปลัด
ข่าวสาร ทต.สนามคลี ข้อมลูต่างๆ ในเขต ทต.สนาม

คลี ใหป้ระชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว

แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุม่  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต



                      ๒.๒  งานด้านสวัสดิการสังคม  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กและเยาวชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่อยู่อาศัย  ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
งบ  หน่วย

ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเงินใหก้บัผู้พกิาร 1,545,600 ส านกัปลัด
ที่ได้ขึ้นทะเบยีนไว้

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเงินใหก้บัผู้ปว่ยโรค 24,000 ส านกัปลัด
เอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบยีนไว้

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเงินใหก้บัผู้ปว่ยโรค 3,910,800 ส านกัปลัด
ผู้สูงอายุ เอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบยีนไว้

4 โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทกุคน 60,500 ส านกัปลัด

สุขภาพผู้สูงอายุ ในต าบลสนามคลี        
จ านวน ๑๒ คร้ัง

5 ส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิงานของ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบล 60,000 ส านกัปลัด
กองทนุสวัสดิการออมวันละบาท สนามคลีได้มกีารออมทรัพย์

และมกีารบริหารจัดการ
กองทนุ

6 รณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขการติดเชื้อ เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมในการ 20,000 ส านกัปลัด
เอดส์ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเอดส์

ในพื้นที่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุม่  จังหวัดพิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่



งบ  หน่วย
ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 46,770 ส านกัปลัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหก้บัเด็กเล็กกอ่นวัยเรียนใน (แผนงานการศึกษา)

ศูนย์พฒันา

2 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ใหก้บั 321,250 ส านกัปลัด
นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันออก นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันออก (แผนงานการศึกษา)

นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันตก นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันตก

3 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จัดหาอาหารกลางวันใหก้บั 632,000 ส านกัปลัด
นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันออก นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันออก (แผนงานการศึกษา)

นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันตก นกัเรียนวัดสนามคลีตะวันตก

4 จัดหาพาหนะน าเด็กศูนย์ไปสถาน เพื่อพาเด็กเล็กศูนย์พฒันาไป 5,000 ส านกัปลัด
พยาบาล รักษาพยาบาล (แผนงานการศึกษา)

5 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่าย การ 151,800 ส านกัปลัด
ศึกษา บริหาร สถานศึกษา (แผนงานการศึกษา)

เทศบาลต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุม่  จังหวัดพิษณุโลก
2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
                      ๒.๓  งานด้านการส่งเสริมการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ

แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



งบ  หน่วย
ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

6 จ้างครูสอนเสริม ครูไมม่สีอน เพื่ออดุหนนุ สนบัสนนุ ครูสอน 72,000 ส านกัปลัด
เสริม เนื่องจากจ านวนครูผู้ (แผนงานการศึกษา)

สอนไมเ่พยีงพอ

7 อดุหนนุจ้างเหมาครูสอน วิชา เพื่ออดุหนนุ จ้างเหมาครูสอน 72,000 ส านกัปลัด

คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ (แผนงานการศึกษา)

8 จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD จัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 5,000 ส านกัปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง (แผนงานการศึกษา)

9 ศึกษาอบรม ทศันะ ศึกษาดูงาน ของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าศึกษาดูงานของ 30,000 ส านกัปลัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นกัเรียนและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก นกัเรียน (แผนงานการศึกษา)

เยาวชน รร.วัดสนามคลีตะวันตก 
รร.วัดสนามคลีตะวันออก

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



                      ๒.๔  งานด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน
งบ  หน่วย

ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 สนบัสนนุพฒันาสาธารณสุข หมู่บา้น เพื่อส่งเสริมการบริการ 45,000 ส านกัปลัด
ในเขต ทต.สนามคลี สาธารณสุขพื้นฐานใหม้ี

ประสิทธิภาพ

2 สนบัสนนุการด าเนนิงานของกองทนุ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน 60,000 ส านกัปลัด
หลักประกนัสุขภาพต าบลสนามคลี ของกองทนุหลักประกนั

สุขภาพต าบลสนามคลี

3 จัดซ้ือเคร่ืองฉีดพน่แบบฝอยละออง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพน่แบบ 65,000 ส านกัปลัด

ฝอยละออง จ านวน 1 เคร่ือง

4 รณรงค์ฉีดวัคซีนปอ้งกนัภยัโรค ๑.เพื่อเปน็ค่าจัดหาวัคซีน 40,000 ส านกัปลัด
พษิสุนขับา้ ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้  

๒.เพื่อจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5 รณรงค์ ปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อ ๑.เพื่อจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 30,000 ส านกัปลัด
และไมติ่ดต่อ ๒.เพื่อจัดหาวัสดุอปุกรณ์ที่

เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6 แข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ๑.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน 35,000 ส านกัปลัด
การท างาน ความสามคัคี ใหแ้ก่
๒.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
และทกัษะด้านกฬีา ใหแ้กผู้่น า
ทอ้งที่  ผู้น าทอ้งถิ่น  ประชาชน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุม่  จังหวัดพิษณุโลก

2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
                      ๒.๕  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบคุลกร  พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

งบ  หน่วย
ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1 เผยแพร่ใหค้วามรู้ ระเบยีบกฎหมาย คณะผู้บริหารสมาชิกสภา 20,000 ส านกัปลัด
ของทอ้งถิ่นใหแ้กค่ณะผู้บริหารสมาชิก เทศบาลพนกังาน เทศบาลและ
สภาเทศบาลพนกังาน เทศบาลและ พนกังานจ้าง มคีวามรู้เกี่ยวกบั
พนกังานจ้าง ระเบยีบกฎหมายของทอ้ง

ถิ่น เพิ่มมากขึ้น

2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร ส่งเสริมและพฒันาใหค้ณะผู้ 20,000 ส านกัปลัด

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน บริหารเทศบาล สมาชิกสภา 

เทศบาลและพนกังานจ้าง เทศบาล พนกังานเทศบาล
และพนกังานจ้าง มทีศันคติ
ที่ดีต่อการท างาน เกดิทกัษะ 
ในการท างานอย่างมคีวามสุข 

พฒันาศักยภาพในการท างาน

ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

3 สมทบกองทนุหลักประกนัสังคม เพื่อเปน็สวัสดิการส าหรับ 95,450 ส านกัปลัด

ส าหรับพนกังานจ้าง พนกังานจ้าง ของ เทศบาล

ต าบลสนามคลี

แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลสนามคลี   อ าเภอบางกระทุม่  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม



งบ  หน่วย
ประมาณ ด าเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

4 จัดเล้ียงรับรองและต้อนรับการตรวจ 1.เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเล้ียง 30,000 ส านกัปลัด

เยี่ยม ทต.สนามคลี รับรองต้อนรับบคุคลหรือ

คณะบคุคลที่ตรวจนเิทศงาน

แก ่ทต.สนามคลี

2.ค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมสภาฯ

5 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมนิ เพื่อเปน็ค่าจ้างที่ปรึกษาในการ 20,000 ส านกัปลัด

ผล พฒันาระบบ ส ารวจความพงึพอใจในการให้

บริการในต าบลสนามคลี

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560


