แผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2559

ของ

เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 27 วรรค 1 แผนการดําเนินงานให จัดทํ าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น
หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ เปนแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒ นา และกิ จกรรมการพั ฒนา ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้ นที่ ของตําบลกะลุวอเหนือ ประจําป
งบประมาณพ.ศ.2559 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตําบลกะลุวอ
เหนือ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการในการ
ทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดําเนินงาน ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561) และสามารถนําไปปฏิบัติได
ทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญ ในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนิ นงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีป ระสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยให แนวทางการพั ฒ นาของเทศบาล
ตําบลกะลุ วอเหนือ มี ความชัดเจน สามารถติดตามประเมิ นผลการพั ฒ นาตามยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
อนึ่ง การจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ในครั้งนี้ขาพเจาในนาม
ผูบริหารเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีสวน
ในการระดมความคิด และชวยวางแผนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2559 ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี และหวังวาจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการดําเนินงานตอไป

(นายอัสมีรี แวเด็ง)
นายกมนตรีตําบลกะลุวอเหนือ

สารบัญ
เรื่อง
บทนํา
- ลักษณะของแผนดําเนินงาน
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หนา
1
1
2
4
6
14
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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา แผนพั ฒนาสามป และ
แผนการดําเนิ นงาน เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาท อ งถิ่น ให ส อดคล อ งซึ่ ง กั นระหวางทุ ก แผนงาน และ
งบประมาณรายจายประจําป
เพื่อใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ขอ 26 ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
1.1 ลักษณะของแผนดําเนินงาน
แผนดําเนินงาน หมายถึง แผนที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ อปท. ประจําปงบประมาณ นั้น แผนดําเนินงานเปน
เอกสารที่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่ ดําเนิ นการในป งบประมาณนั้น ทําให แนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ของ อปท. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดําเนินงานจะทําใหเกิด
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
แผนดําเนินงาน ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง
ส วนภู มิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน วยงานอื่ น ๆ ที่ ต อ งดําเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค ก ารปกครองส วนท อ งถิ่ น ใน
ปงบประมาณนั้น
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
2. เพื่อแสดงเปาหมายและแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น
3. เพื่อมีแผนงานในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลด
ความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ
ของแผนงาน/โครงการ
4. เพื่อแสดงความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาสามป และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
5. เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น ควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้
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(1) คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาลตําบลกะลุ วอเหนือ รวบรวมแผนงาน
โครงการพั ฒ นาของเทศบาลตําบลกะลุ วอเหนือ หนวยราชการส วนกลาง ส วนภูมิ ภาค รัฐ วิส าหกิ จ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนิ นการในพื้นที่ของเทศบาลตําบลกะลุ วอเหนือ แล วจัดทํา รางแผนการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
(2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือ ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยาง
นอยสามสิบวัน
ขั้นตอนที่ 1. การรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนการดําเนินงาน เชน ขอมู ล
พื้นฐานของทองถิ่น ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป บัญชีรายรับ และบัญชีรายจายประจําปปจจุบัน
และปยอนหลัง ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
ผลการพั ฒ นาในป ที่ ผ านมา ป ญ หา นโยบายเร งดวนของรัฐ บาล ความตอ งการตางๆ โดยนํามารวบรวม
ประกอบในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
ขั้นตอนที่ 2. การจัดทํารางแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ รวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการนําพื้นที่ของเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ (โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ สวนที่
1 บทนํ า และส วนที่ 2 บั ญ ชีโ ครงการ/กิ จ กรรม) ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจั ดทํ า
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดที่ 5 ขอ 26 (1)
ขั้นตอนที่ 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนที่ พั ฒ นาท อ งถิ่ น เสนอร า งแผนดํ า เนิ น งาน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4. การประกาศแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ
ตอนายกเทศมนตรีตําบลกะลุวอเหนือ ประกาศเปนแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน (15 วัน) นับแตวันที่
ประกาศเพื่ อ ให ป ระชาชนในพื้ นที่ ท ราบโดยทั่ วกัน และป ดประกาศไวอ ยางนอ ยสามสิ บ วัน (30 วัน) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดที่ 5 ขอ 26 (2)
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอราง ฯ ตอผูบริหาร

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
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ประโยชนของการจัดทําแผนดําเนินงาน
1. ชวยใหสามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัด
2. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559 – 2561) ไปสูการปฏิบัติ และสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
ปงบประมาณนั้น

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

ผป.1

ยุทศาสตร
1. ยุทศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ใชอยาง
ทั่วถึง
1.3 แนวทางการพัฒนา กอสรางปรับปรุง
ระบบแหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1

1.88

500,000

2.73

กองโยธา

1

1.88

500,000

2.73

กองโยธา

3

ผป.1

ยุทศาสตร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

2. ยุทศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
2.3 แนวทางการสงเสริมใหประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

1

1.88

30,000

0.16

สํานักปลัดฯ

2.4 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษ

2

3.77

120,000

0.65

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

2.6 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน
การสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น

1

1.88

100,000

0.54

สํานักปลัดฯ
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ผป.1

ยุทศาสตร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

3. ยุทศาสตร การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา

3

5.66

1,050,000

5.74

กองการศึกษาฯ

3.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

3

5.66

1,708,600

9.34

กองการศึกษาฯ

3.3 สงเสริมใหมีการอนุรกั ษฟนฟู สืบทอด
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น

8

15.09

1,026,500

5.61

กองการศึกษาฯ

5

ผป.1

ยุทศาสตร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4. ยุทศาสตร การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานการ
สรางอาชีพแบบยัง่ ยืนใหกบั ประชาชน

2

3.77

80,000

0.43

4.2 การสงเสริมดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม

3

5.66

127,000

0.69

4.3 สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน
การศึกษา

4

7.54

6,562,000

35.88

กองการศึกษาฯ

4.4 ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยา
เสพติด

2

3.77

250,000

1.36

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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ผป.1

ยุทศาสตร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4. ยุทศาสตร การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
4.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา
และนันทการ

1

1.88

250,000

1.36

กองการศึกษาฯ

4.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค
ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข

5

9.43

405,000

2.21

กองสาธารณสุขฯ
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ผป.1

ยุทศาสตร
6. ยุทศาสตร ดานการจัดการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาความรูความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด
3

5.66

360,000

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1.96

สํานักปลัดฯ
กองคลัง

6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัตงิ าน

7

13.20

4,843,000

26.48

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

6.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

2

3.77

170,000

0.92

กองคลัง

8

ผป.1

ยุทศาสตร

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
โครงทัง้ หมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

6.6 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนและพัฒนาทองถิ่น

2

3.77

115,000

0.62

สํานักปลัดฯ

6.7 สรางจิตสํานึกในการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

1

1.88

40,000

0.21

สํานักปลัดฯ
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ผป.1

ยุทศาสตร
7. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานความมั่นคงและ
เสริมสรางสันติสุข
7.2 สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ผนวก จ.
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2556
องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ
คิดเปนรอยละ
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
จํานวนงบประมาณ
ของโครงทั้งหมด

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

สํานักปลัด

1

1.88

50,000

0.27

53

100

18,287,100

100
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ส.ค.

ม.1 - 13

ส.ค.

-ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา
ภายในตําบลกะลุวอเหนือ

ก.ค.

อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2558

ก.ค.

1.

พ.ย.

ต.ค.

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร ไปมา ตลอดจนครัวเรือนสามารถมีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอ
1.2 แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟา ใชอยางทั่วถึง
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กองโยธา

(งบประมาณ 500,000 บาท)

1.3 แนวทางการพัฒนา กอสรางปรับปรุงระบบแหลงน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค

1.

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

-คาใชจายในการขยายเขตระบบ
ประปาภายในตําบลกะลุวอเหนือ

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

กองโยธา

ก.พ.

ม.1 - 13

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(งบประมาณ 500,000 บาท)
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
2. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน การทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2.3 แนวทางการสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- จัดฝกอบรมใหแกประชาชนใน
พื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

สํานักปลัด

ก.พ.

ม.1 - 13

พ.ศ. 2558
ม.ค.

โครงการฝกอบรมกลุม
เกษตรกรเพื่อดําเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

1.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(งบประมาณ 30,000 บาท)
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2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

1.

โครงการแขงขันกีฬาตกปลา - จัดแขงขันใหแก ประชาชนใน
พืน้ ที่ตําบลกะลุวอเหนือและ
เชิงอนุรกั ษประจําตําบล
ประชาชนทั่วไป
กะลุวอเหนือ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.พ.

ตําบล
กะลุวอ
เหนือ

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

(งบประมาณ 20,000 บาท)
2.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ชายหาดอาวมะนาว

- คาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
กองสาธารณสุขฯ
ชายหาดอาวมะนาว คาใชจายอื่นๆ ม.1,12
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(งบประมาณ 100,000 บาท)
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2.6 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น

1.

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหแก ประชาชนและ
เยาวชน ในตําบลกะลุวอ
เหนือ

- จัดฝกอบรมใหกับประชาชนและ ตําบลกะลุ
เยาวชนในพื้นที่ตําบลกะลุวอเหนือ วอเหนือ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สํานักปลัดฯ

(งบประมาณ 100,000 บาท)
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1.

โครงการบรรยายธรรมใน
เดือนรอมฏอน

-จัดซื้ออาหารและเครือ่ งดื่มในการ ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
ละศีลอดของประชาชนที่เขารวม
โครงการ
(งบประมาณ 200,000 บาท)

2.

โครงการสงเสริมการอาน
อัล – กรุอาน

-จัดใหมีวิทยากรในการอานอัล –
กรุอานอยางถูกตองตามหลัก
ศาสนา
(งบประมาณ 650,000 บาท)

3.

โครงการดะวะหสัญจร

-คาเชาเหมารถบัส คาเบี้ยเลี้ยง คา ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(งบประมาณ 200,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2558
มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
3. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา สนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3.1 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
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3.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

1.

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด

-คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)
(งบประมาณ 1,398,600 บาท)

2.

โครงการจัดงานวันเด็ก
ประจําป 2556

-จัดกิจกรรมงานวันเด็กโดยมี
นักเรียนและเด็กในเขตตําบลกะลุ
วอเหนือเขารวมกิจกรรม
(งบประมาณ 250,000 บาท)

3.

โครงการสงเสริมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

-จัดอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม ตําบลกะลุ กองการศึกษาฯ
ใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลกะลุ วอเหนือ
วอเหนือ
(งบประมาณ 60,000 บาท)

-

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับที่

พ.ศ.2557

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ
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1.

โครงการแขงเรือยอกองและ - คาวัสดุอุปกรณการจัดการ
ตําบลกะลุ กองการศึกษาฯ
แขงขันคาตอบแทนกรรมการผู
เรือคชสีหหนาพระทีนั่ง
วอเหนือ
ตัดสิน คาของรางวัล
ประจําป 2557
(งบประมาณ 100,000 บาท)

2.

โครงการเขาสุนัตหมู

- จัดกิจกรรมเขาสุนัตหมูโดยมี
ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
ผูเขารวม จํานวน 80 คน
(งบประมาณ 200,000 บาท)

3.

โครงการวันผูส ูงอายุและ
สงกรานต

- จัดกิจกรรมวันผูส ูงอายุ จํานวน ม.6,ม.9
300 คน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

4.

โครงการประเพณีของดี
เมืองนราธิวาสประจําป
2557

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองนราธิวาส
(งบประมาณ 30,000 บาท)

5.

โครงการวันลอยกระทง

- จัดกิจกรรมเวทีประกวดพรอม
มอบของรางวัลใหแกผูเขารวมงาน
(งบประมาณ 200,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

3.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ

อําเมือง กองการศึกษาฯ
นราธิวาส
ม.6

กองการศึกษาฯ
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6.

โครงการจัดงานวันอาซูรอ

- จายเปนคาจัดซื้ออาหารนํามา
ตําบลกะลุ กองการศึกษาฯ
ประกอบการกวนอาซูรอ
วอเหนือ
(งบประมาณ 100,000 บาท)

7.

โครงการจัดงานวันเมาลิด
สัมพันธ

- อุดหนุนใหแก มัสยิดในการจัด ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
งานเมาลิดสัมพันธ จํานวน 13
มัสยิด
(งบประมาณ 214,500 บาท)

8.

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
จัดทําเรือบุปผชาติในงาน
แขงขันเรือหนาประที่นงั่ ป
2556

- อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
(งบประมาณ 2,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

3.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

อําเภอ กองการศึกษาฯ
เมือง
นราธิวาส
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1

2.

- จัดฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะลุวอ
เหนือ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ม.1 - 13

สํานักปลัด ฯ

โครงการฝกอบรมใหความรู - สงเสริมใหสตรีมีความรู
พัฒนาสตรีประจําป 2557 ความสามารถพัฒนาตนเองได
(งบประมาณ 30,000 บาท)

ม.1 - 13

สํานักปลัด ฯ

โครงการบําบัดทุกข บํารุง
สุขแบบ ABC

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานสงเริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสงเสริมดานสังคมสงเคราะห,การศึกษาทั้งในและนอกระบบ,การแพรระบาดของยาเสพติด,สาธารณสุขตลอดจนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานการสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ส.ค.

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
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4.2 สงเสริมดานสังเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม

สํานักปลัด ฯ

3.

โครงการสองวัยสายใยรัก
ประจําป 2557

ม.1 - 13
- จัดกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูสงู อายุ
และบุตร
(งบประมาณ 50,000 บาท)

สํานักปลัด ฯ

ก.ย.

ม.1 - 13

ส.ค.

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง - ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
สวัสดิการที่ดี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
(งบประมาณ 65,000 บาท)
ประจําป 2557

ก.ค.

2.

มิ.ย.

สํานักปลัด ฯ

พ.ค.

ม.1 - 13

เม.ย.

- สงเคราะหผปู วยโรคเอดส
(งบประมาณ 12,000 บาท)

มี.ค.

สงเคราะหเพื่อการยังชีพใน
การสงเคราะหผูปวยโรค
เอดส

ก.พ.

1.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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1.

อุดหนุนกิจการการศึกษา

ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
- โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)
จํานวน 8 โรง
1. โรงเรียนบานบางมะนาว
2. โรงเรียนบานคาย
3. โรงเรียนบานเปล
4. โรงเรียนเขาตันหยง
5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
6. โรงเรียนบานหัวเขา
7. โรงเรียนบานปูลากาปะ
8. โรงเรียนบานโคกสยา
(งบประมาณ 6,260,000 บาท)

2.

โครงการบัณฑิตนอย

ที่ทําการ
- จัดพิธีแจกวุฒิบัตรใหแก เด็ก
นักเรียนประจําศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.
จํานวน 3 ศูนย
(งบประมาณ 180,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษา
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ
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3.

โครงการสอนภาษาอังกฤษ

ม.1 - 13 กองการศึกษาฯ
- จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในพื้นที่
ตําบลกะลุวอเหนือ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

4.

อุดหนุนศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมือง
นราธิวาส

- คาใชจายตามโครงการจัดจาง
บุคคลเพือ่ เปนครุประจํากลุม ศูนย
การเรียนรูชุมชนตําบลกะลุวอ
เหนือ
(งบประมาณ 72,000 บาท)

ม.6

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษา
พ.ศ.2557
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ
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4.4 ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติด

- จัดอบรมใหแก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตตําบลกะลุวอ
เหนือ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ส.ค.

โครงการอบรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

ส.ค.

2.

ก.ค.

โครงการแขงขันกีฬาตอตาน - จัดการแขงขันฟุตบอลตอตาน ม.1 - 13
ยาเสพติดประจําป 2557 ยาเสพติด จํานวน 13 ทีม
(งบประมาณ 200,000 บาท)

พ.ศ. 2558

ก.ค.

1.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ

ตําบลกะลุ กองสาธารณสุขฯ
วอเหนือ

4.5 สงเสริมการปองกัน รักษาควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข

1.

โครงการแขงกีฬาเด็กและ
เยาวชน

-จัดการแขงขันกีฬาใหแก เด็ก ม.1 - 13
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลกะลุ
วอเหนือ
(งบประมาณ 250,000 บาท)

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ
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4.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรคตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ตําบลกะลุ กองสาธารณสุขฯ
วอเหนือ

1.

- จัดอบรมใหความรูและเดิน
โครงการปองกัน
รณรงคในการประชาสัมพันธการ
โรคติดตอและโรคไม
ติดตอในเขตตําบลกะลุวอ ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(งบประมาณ 150,000 บาท)
เหนือ

2.

โครงการปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

- คาวัคซีนปองกันโรคยาคุมกําเนิด ม.1 - 13
สุนัขและแมว
(งบประมาณ 25,000 บาท)

กองสาธารณสุขฯ

3.

โครงพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐาน

- เปนคาดําเนินงานของ อสม.
ประจําหมูบาน จํานวน 13 หมู
(งบประมาณ 130,000 บาท)

ม.1 - 13

กองสาธารณสุขฯ

4.

โครงการปองกันโรคและ
ดูแลสุขภาพสัตว

- จัดอบรมใหความรูในการปองกัน ม.1 - 13
โรคระบาดสัตวและฉีดวัคซีนใหกับ
สัตวเลี้ยง
(งบประมาณ 30,000 บาท)

กองสาธารณสุขฯ

5.

- จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของอสม. ของ อสม.
(งบประมาณ 70,000 บาท)

-

กองสาธารณสุขฯ
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
6. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
ก.ย.

กองคลัง

ส.ค.

-

โครงการสงเสริมศักยภาพ
บุคลากรดานการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-lass)

ก.ค.

- อบรมดานการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-lass) ใหแก
ขาราชการสวนทองถิ่น,พนักงานจาง
(งบประมาณ 70,000 บาท)

3.

มิ.ย.

สํานักปลัด

พ.ค.

-

เม.ย.

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ นายกอบต.,สมาชิกสภาฯ,ขาราชการ
สวนทองถิ่น,พนักงานจาง
(งบประมาณ 50,000 บาท)

2.

- ใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท
(งบประมาณ 240,000 บาท)

มี.ค.

สํานักปลัด

โครงการพัฒนาองคความรู
ในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ของผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
สวนทองถิ่น และพนักงาน
จาง

ก.พ.

-

1.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ธ.ค.

พื้นที่

ลําดับที่

พ.ย.

พ.ศ.2557
ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

1.

- จัดซื้อเกาอี้พรอมโตะสําหรับนัก
บริหารงาน อบต. จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณ 16,000 บาท)

สนง.อบต.

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อโตะเหล็กขาพับ จํานวน
15 ตัว
(งบประมาณ 42,000 บาท)

สนง.อบต. สํานักปลัดฯ

ก.ย.

สํานักปลัดฯ

ส.ค.

- จัดซื้อเกาอี้พรอมโตะระดับ 3-6 สนง.อบต.
จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณ 6,000 บาท)

ก.ค.

สํานักปลัดฯ

มิ.ย.

สนง.อบต.

พ.ค.

- จัดซื้อชั้นเก็บแฟม 2 ชั้น
จํานวน 3 ชุด
(งบประมาณ 12,600 บาท)

เม.ย.

สํานักปลัดฯ

มี.ค.

สนง.อบต.

ก.พ.

จัดซื้อครุภัณฑในสํานักงาน - จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนใส
ปลัดฯ คณะผูบริหารและ จํานวน 1 ตู
(งบประมาณ 3,500 บาท)
ฝายนิติบัญญัติ

พ.ศ. 2556
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเกาอีส้ ําหรับนักบริหารงาน สนง.เทศบาลฯ
อบต. จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณ 7,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อโพเดียม จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณ 30,000 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม สนง.เทศบาลฯ
นอยกวา 12,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง
(งบประมาณ 18,700 บาท) สนง.เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อชั้นเก็บแฟม 2 ชั้น จํานวน สนง.เทศบาลฯ
3 ชุด
(งบประมาณ 14,500 บาท)

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อรถตูขนาดไมนอยกวา 15 สนง.เทศบาลฯ
ที่นั่ง จํานวน 1 คัน
(งบประมาณ 1,158,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

จัดซื้อครุภัณฑใน
สํานักงานปลัดฯ คณะ
ผูบริหารและฝายนิติ
บัญญัติ

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

1.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สํานักปลัดฯ
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

สนง.เทศบาลฯ
- จัดซื้อรถบรรทุกไมนอยกวา
2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ล
ขับเคลื่อน 2 ลอ จํานวน 1 คัน
(งบประมาณ 787,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบูค สนง.เทศบาลฯ
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 19,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง
(งบประมาณ 3,800 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล ความ สนง.เทศบาลฯ
ละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิเซล
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

จัดซื้อครุภัณฑใน
สํานักงานปลัดฯ คณะ
ผูบริหารและฝายนิติ
บัญญัติ

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

1.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

สนง.เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน สนง.เทศบาลฯ
1 ชุด
(งบประมาณ 10,000 บาท)

สํานักปลัดฯ

ก.ย.

- จัดซื้อตูเหล็กเก็บชุดปฏิบัติงาน
ปองกัน จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ส.ค.

สํานักปลัดฯ

ก.ค.

สนง.เทศบาลฯ

มิ.ย.

- จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนัง่ คับ
จํานวน 1 คัน
(งบประมาณ 181,900 บาท)

พ.ค.

สํานักปลัดฯ

เม.ย.

- จัดซื้อมัลติมิเดียโปรเจดเตอร
สนง.เทศบาลฯ
พรอมอุปกรณขนาดไมนอยกวา
2,500 ANSI Lumens จํานวน
1 เครื่อง
(งบประมาณ 23,900 บาท)

มี.ค.

สํานักปลัดฯ

ก.พ.

สนง.เทศบาลฯ

- จัดซื้อกลองบันทึกวีดิโอ
หนวยความจํา 32 จิกไบต
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 28,000 บาท)

พ.ศ. 2556
ม.ค.

จัดซื้อครุภัณฑใน
สํานักงานปลัดฯ คณะ
ผูบริหารและฝายนิติ
บัญญัติ

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

1.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

2.

จัดซื้อครุภัณฑในกอง
คลัง

กองคลัง

- จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ สนง.เทศบาลฯ
การสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด
(งบประมาณ 7,600 บาท)

กองคลัง

ก.ย.

สนง.เทศบาลฯ

ส.ค.

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
750 VA จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 1,700 บาท)

ก.ค.

กองคลัง

มิ.ย.

สนง.เทศบาลฯ

พ.ค.

- จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง
(งบประมาณ 19,000 บาท)

เม.ย.

กองคลัง

มี.ค.

สนง.เทศบาลฯ

ก.พ.

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
(งบประมาณ 14,000 บาท)

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

2.

3.

จัดซื้อครุภัณฑในกอง
คลัง

จัดซื้อครุภัณฑในกอง
โยธา

กองคลัง

- จัดซื้อโตะ ระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัว
(งบประมาณ 4,000 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

กองคลัง

- จัดซื้อเกาอีท้ ํางานระดับ 1-2
จํานวน 3 ตัว
(งบประมาณ 7,500 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

กองโยธา

ก.ย.

สนง.เทศบาลฯ

ส.ค.

- จัดซื้อเกาอีท้ ํางานระดับ 3-6
จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณ 4,500 บาท)

ก.ค.

กองคลัง

มิ.ย.

สนง.เทศบาลฯ

พ.ค.

- จัดซื้อเกาอีท้ ํางานระดับ 1-2
จํานวน 3 ตัว
(งบประมาณ 3,600 บาท)

เม.ย.

กองคลัง

มี.ค.

สนง.เทศบาลฯ

ก.พ.

- จัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 4,200 บาท)

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑในกอง
โยธา

4.

จัดซื้อครุภัณฑในกอง
การศึกษาฯ

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด สนง.เทศบาลฯ
750 VA จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 1,700 บาท)

กองโยธา

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 25,000 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

กองโยธา

- จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา (25 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 5,500 บาท)

สนง.เทศบาลฯ

กองโยธา

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 19,000 บาท)

สนง.เทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

- จัดซื้อเกาอีท้ ํางานระดับ 1-2
จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณ 6,000 บาท)

สนง.เทศบาล

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองการศึกษาฯ
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

- จัดซื้อเครื่องกรองน้ําใหแกศพด.
ในสังกัด จํานวน 3 เครื่อง
(งบประมาณ 150,000 บาท)

สนง.เทศบาล

กองการศึกษาฯ

- จัดซื้อเครื่องเลนสนามใหแก
ศพด.ในสังกัด
(งบประมาณ 300,000 บาท)

สนง.เทศบาล

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อครุภัณฑในกอง - จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล ความ สนง.เทศบาล
ละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิเซล
สาธารณสุขฯ
จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

กองสาธารณสุขฯ

สนง.เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

- จัดซื้อตูเย็นขนาดไมเกิน 5
คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
(งบประมาณ 6,500 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

ธ.ค.

หนวยดําเนินการ

สนง.เทศบาล

จัดซื้อครุภัณฑในกอง - จัดซื้อเครื่องพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง
การศึกษาฯ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

5.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑในกอง - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สนง.เทศบาล
จํานวน 1 เครื่อง
สาธารณสุขฯ
(งบประมาณ 19,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

กองสาธารณสุขฯ

- จัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง
(ULV) จํานวน 2 เครื่อง
(งบประมาณ 180,000 บาท
6.

โครงการกอสรางโรง - รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด จํานวน 1 โรง
จอดรถพรอมเท
(งบประมาณ 651,300 บาท)
คอนกรีตบริเวณ
สํานักงาน อบต.

7.

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
อบต.

- รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
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6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
ส.ค.
ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.
ก.ค.

กองคลัง

มิ.ย.

ม.1 - 13

พ.ค.

กองคลังคลัง

เม.ย.

โครงการปรับปรุงการจัดทํา - สํารวจการภาษีในตําบลกะลุวอ
เหนือ
แผนที่ภาษี
(งบประมาณ 130,000 บาท)

ม.1 - 13

มี.ค.

2.

- ใหบริการจัดเก็บภาษีตางๆใน
ตําบลกะลุวอเหนือ
(งบประมาณ 40,000 บาท)

ก.พ.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี

หนวยดําเนินการ

พ.ศ. 2558
ม.ค.

1.

พื้นที่

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

ลําดับที่

พ.ศ.2557
ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

6.6 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาทองถิ่น

1.

2.

โครงการเวทีประชาคม
ตําบล/หมูบาน

โครงการ อบต.สัญจร

ก.ย.

สํานักปลัดฯ

มิ.ย.

ม.1 - 13

พ.ค.

-จัดเวทีพบปะประชาชนในการ
รับทราบขอมูลปญหาอุปสรรค
(งบประมาณ 65,000 บาท)

เม.ย.

สํานักปลัดฯ

มี.ค.

ม.1 - 13

ก.พ.

-จัดเวทีพบปะประชาชนในการ
รับทราบขอมูลปญหาอุปสรรค
(งบประมาณ 50,000 บาท)

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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6.7 สรางจิตสํานึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

1.

ตําบลกะลุ
โครงการรับเสด็จฯ ประจําป -จัดทําซุมเตรียมรับเสด็จฯ คา
พ.ศ. 2557
จัดทําปายทรงพระเจริญ คาธงชาติ วอเหนือ
และธงประจําพระองค
(งบประมาณ 40,000 บาท)

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

หนวยดําเนินการ

ธ.ค.

พื้นที่

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557
ต.ค.

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สํานักปลัดฯ
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1.

โครงการฝกอบรมหรือ
ทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ฝายพลเรือน (อพปร.)

-จัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

สนง.อบต.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

7. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นมีขีดความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนรักษาความสงบเรียบรอยพัฒนาปรับปรุงระบบ
7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2557
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

สํานักปลัดฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบสํารวจแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 36
500,000
เหล็กสายโคกสยา - มัดราเซาะห
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
หมูที่ 8 บานโคกสยา
งานไมนอยกวา 144 ตารางเมตร

หมูที่ 8 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

2 โครงการกอสรางถนนบุกเบิกถนนหิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 180
คลุกสายบานนายรอมลี สุหลง
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
หมูที่ 11 บานตือลาฆอปาลัส
งานไมนอยกวา 720 ตารางเมตร

80,000 หมูที่ 11 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

3 โครงการกอสรางถนนบุกเบิกถนนหิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100
คลุกสายขางโรงเรียนบานเขาตันหยง - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ
บานเจะปอ ปูเตะ หมูที่ 4 บานเขา งานไมนอยกวา 400 ตารางเมตร
ตันหยง

91,000

หมูที่ 4 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนากอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงระบบแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

1 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยาย
500,000 หมูที่ 1-13 เทศบาลตําบล
นราธิวาส
เขตระบบประปาของการประปาสวน
กะลุวอเหนือ
ภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส

1 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
นราธิวาส

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยาย
500,000 หมูที่ 1-13 เทศบาลตําบล
เขตระบบจําหนายไฟฟา ตามหนังสือ
กะลุวอเหนือ
แจงคาใชจายในการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟา ของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงระบบแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีตําบล

47,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

2 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพการ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ตัดเย็บเสื้อผา
อบรมและสงเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผา

47,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

3 โครงการสงเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร

28,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

4 โครงการสงเสริมอาชีพการทําดอกไม เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ประดิษฐ
สงเสริมอาชีพการทําดอกไมประดิษฐ

28,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

5 โครงการสงเสริมอาชีพการซอมรถ
จักรยานต

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมอาชีพการซอมรถจักรยานต

40,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

6 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา
ผลิตภัณฑไหมพรม

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑไหม
พรม

28,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุการสรางานสรางอาชีพแบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

7 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
140,000 นครศรี เทศบาลตําบล
ธรรมราช กะลุวอเหนือ
ภายในประเทศของกลุมแมบานและ ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายใน
กลุมสตรี
ประเทศของกลุมแมบานและกลุมสตรี
8 โครงการสงเสริมอาชีพการทําผลิต
ภัณฑกระจูด

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑ
กระจูด

50,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุการสรางานสรางอาชีพแบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยังชีพหแก
ผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
สงเคราะหเบี้ยังชีพหแกผูปวยเอดส

2 โครงการชวยเหลือผูปวยในพระบรมราเพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ชานุเคราะหของพระบรมวงศานุวงศ ชวยเหลือผูปวยในพระบรมรานุ
เคราะหของพระบรมวงศานุวงศ

24,000 หมู 1 - 13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ
10,000 หมู 1 - 13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

3 โครงการชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัย เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
ใหแกผูยากไรในตําบลกะลุวอเหนือ ชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผู
ยากไรในตําบลกะลุวอเหนือ

9,500 หมู 1 - 13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

4 โครงการสงเคราะหผูยากไรและผูดอย เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
โอกาส
สงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส

142,500 หมู 1 - 13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมงานดานสังคมสงเคราะห และสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาทั้งในระบและนอกระบบตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการกิจกรรมดานการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ
90,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
กิจกรรมดานการศึกษา
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
2 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 6,084,000 โรงเรียน เทศบาลตําบล
โรงเรียนสังกัด ( สพฐ )ในเขตตําบล เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเรียน
8 โรง กะลุวอเหนือ
กะลุวอหนือ
สังกัด(สพฐ)ในเขตตําบลกะลุวอเหนือ
3 คาจางประกอบอาหารกลางวันใหแก เพื่อจายเปนคาใชจายในคาจาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัดในเขต ประกอบอาหารกลางวันใหแกศูนย
ตําบลกะลุวอเหนือ
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัดในเขต
ตําบลกะลุวอเหนือ
4 คาอาหารเสริม(นม) ใหแกโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน(สพฐ.)ในพื้นที่
ทต.กะลุวอเหนือ

1,187,200 3 ศูนย

เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารเสริม 2,914,540 โรงเรียน เทศบาลตําบล
8 โรง กะลุวอเหนือ
(นม) ใหแกโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
(สพฐ.)ในพื้นที่ทต.กะลุวอเหนือ

5 คาสมทบอาหารเสริม(นม) ใหแกศูนย เพื่อจายเปนคาใชจายคาสมทบ
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัด
อาหารเสริม(นม) ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูในสังกัด

26,712 3 ศูนย

เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาทั้งในระบและนอกระบบตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
6 คาอาหารเสริม(นม) ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในสังกัด

เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารเสริม 437,483
(นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู
ในสังกัด

7 คาสมทบอาหรเสริม(นม) ใหแกโรง เพื่อจายเปนคาใชจายคาสมทบ
เรียนสังกัดสํานักงาน(สพฐ.)ในพื้นที่ อาหารเสริม(นม) ใหแกโรงเรียนสัง
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ
สังกัดสํานักงาน(สพฐ.)ในพื้นที่ ทต.
กะลุวอเหนือ

3 ศูนย เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

177,957 โรงเรียน เทศบาลตําบล
8 โรง กะลุวอเหนือ

8 อุดหนุนกิจการการศึกษาใหแกมัสยิด เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนกิจการ 954,000 หมู 1 - 13 เทศบาลตําบล
ในเขตตําบลกะลุวอเหนือ 13 แหง การศึกษาใหแกมัสยิดในเขตตําบล
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ 13 แหง
9 โครงการวันเด็กแหงชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน
เด็กแหงชาติ

250,000 ชายหาด เทศบาลตําบล
อาวมะนาว กะลุวอเหนือ

1 โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขง
ขันกีฬาตอตานยาเสพติด
2 โครงการวัยใส หางไกลยาเสพติด
เขาใจเพศศึกษา หางไกลเอดส

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัยใส
หางไกลยาเสพติด เขาใจเพศศึกษา
หางไกลเอดส

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ.2559

240,000 สนาม รร. เทศบาลตําบล
บานคาย กะลุวอเหนือ
47,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

1 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขง
แขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน

ดําเนินการ ดําเนินการ
240,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

2 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมกิจกรรม เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดสง
ตางๆ
นักกีฬาเขารวมกิจกรรมตางๆ

60,000 ตามหนังสือ เทศบาลตําบล
จังหวัดสง กะลุวอเหนือ

3 โครงการแขงขันกีฬาวาว

80,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขง
ขันกีฬาวาว

พ.ศ.2558

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

งบประมาณ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

4 โครงการกีฬาสีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกีฬา
สีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ ดําเนินการ
38,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

5 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล
มาตรฐาน หมูที่ 1 บานบางมะนาว

ขนาดกวาง 73 เตร ยาว 111 เมตร

454,000 หมู 1

6 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล
มาตรฐาน หมูที่ 2 บานคาย

ขนาดกวาง 73 เตร ยาว 111 เมตร

454,000

7 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวาง 19.50 เมตร ยาว
หมูที่ 10 บานคีรี
23.50 เมตร

หนวย

เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

หมู 2 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

222,000 หมู 10 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

1 อุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข

เพื่อจายเปนคาใชจายในอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

195,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
และไมติดตอในเขตตําบล
ปองกันและควบคุมโรคติดตอและไม
ติดตอในเขต ต.กะลุวอเหนือ

80,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

3 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
บาและการทําหมันสุนัขและแมว
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
การทําหมันสุนัขและแมว

33,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

4 โครงการอบรมผูสัมผัสอาหารและผู เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ประกอบการกิจการดานอาหาร
อบรมผูสัมผัสอาหารและผูประกอบ
การกิจการดานอาหาร

45,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ภายในประเทศของกลุมอสม.
อบรมและทัศนศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของกลุมอสม.

280,000 นนทบุรี เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

369,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปรองดองสมานฉันทสราง
ความสุขในชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปรองดองสมานฉันทสรางความสุขใน
ชุมชน

19,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/
ตําบล

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
จัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล

28,500 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
จัดทําทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน
แผนชุมชน

พ.ศ.2559

95,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

6 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประ เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนเงิน
กันสุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช) หรือ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พื้นที่
ระดับทองถิ่น (สปสช) หรือพื้นที่

พ.ศ.2558

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

ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
28,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
ชวงเทศกาลสําคัญ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการฝกอบรมหรือทบทวนอาสา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
150,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
สมัครปองกันฝายพลเรือน(อปพร.) ฝกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
ปองกันฝายพลเรือน(อปพร.)

1 โครงการกอสรางอาคารรานคาชุมชน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
พรอมปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 12 กอสรางอาคารรานคาชุมชนพรอม
บานบูกิตอาวมะนาว
ปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 12
บานบูกิตอาวมะนาว

500,000 หมู 12 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาสงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

1 โครงการขับเคลื่อนปรัญชาเศษฐกิจ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
พอเพียง
ขับเคลื่อนปรัญชาเศษฐกิจพอเพียง

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ

พ.ศ.2559

47,000 หมู 10 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

ยุทธศาสตรดานการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชาย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
หาดอาวมะนาว
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําชายหาด
อาวมะนาว

พ.ศ.2558

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

งบประมาณ

230,000

หมู 1 เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการวันเมาลิดสัมพันธ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
220,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วันเมาลิดสัมพันธ
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
2 โครงการวันอาซูรอ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน
อาซูรอ

100,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

3 โครงการแขงเรือยอกองเและเรือ
คชสีหหนาพระที่นั่ง

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
แขงเรือยอกองเและเรือคชสีหหนา
พระที่นั่ง

80,000 หนาพลับพลา เทศบาลตําบล
เฉลิมพระเกีรติ กะลุวอเหนือ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ประเพณีสงกรานต

100,000 วัดพิกุลทอง เทศบาลตําบล

5 โครงการวันลอยกระทง

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
วันลอยกระทง

150,000 วัดพิกุลทอง เทศบาลตําบล
กะลุวอเหนือ

6 อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปก
ครอง จ.นราธิวาส

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนงบ
ประมาณใหที่ทําการปกครอง
จ.นราธิวาส

30,000 ที่ทําการปก เทศบาลตําบล
ครอง จ. กะลุวอเหนือ
นราธิวาส

4 โครงการประเพณีสงกรานต

อ.เมืองนราธิวาส

กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
7 โครงการรับเสด็จ ฯพระบาทสมเด็จ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
95,000 หมู 1-13 เทศบาลตําบล
พระเจาอยูหัวฯสมเด็จพระนางเจาพระรับเสด็จ ฯพระบาทสมเด็จพระเจา
กะลุวอเหนือ
บรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ อยูหัวฯสมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
พระราชพิธีรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

9,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

9 อุดนุนโครงการจัดทําเรือแหบุปผชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครง
ประจําป 2559 เพื่อทําการแขงขัน การจัดทําเรือแหบุปผชาติ ประจําป
หนาพระที่นั่ง
2558 เพื่อทําการแขงขัน หนาพระ
ที่นั่ง

7,000 สันนิบาต เทศบาลตําบล
เทศบาล กะลุวอเหนือ

8 คาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ

นราธิวาส

1 โครงการสงเสริมการอานอัล-กรุอาน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ระบบกีรออาตี
สงเสริมการอานอัล-กรุอาน
ระบบกีรออาตี

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
650,000 มัสยิด เทศบาลตําบล
หมู 1-13 กะลุวอเหนือ

2 โครงการบรรยายธรรมในเดือน
รอมฏอน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
บรรยายธรรมในเดือนรอมฏอน

250,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

59,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
รายละเอียดโครงการ/
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
350,000 ภาคกลาง เทศบาลตําบล
งานภายในประเทศ
ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายใน
กะลุวอเหนือ
ประเทศ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
2 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดาน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
60,000 โรงแรมอิม เทศบาลตําบล
พีเรียล กะลุวอเหนือ
การจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร สงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการจัด
( e – lass )
นราธิวาส
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e–lass)
66,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติ
งานของสํานักงานปลัดเทศบาลฯ
1 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกไมนอยกวา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตู
4 ฟุต จํานวน 1 ตู
บานเลื่อนกระจกไมนอยกวา 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู

ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

3 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
ผูดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กเล็กในสังกัด
กะลุวอเหนือ
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
2 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกทรงสูงไมนอยเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตู
4,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
กวา 3 ฟุต จํานวน 1 ตู
บานเลื่อนกระจกทรงสูงไมนอยกวา
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
3 ฟุต จํานวน 1 ตู
3 จัดซื้อเกาอี้สําหรับนักบริหาร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เกาอี้สําหรับนักบริหาร จํานวน 1 ตู

7,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

4 จัดซื้อตูรวม 4 ฟุต 1 บาน 4 ลิ้นชัก
ไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตู

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตู
รวม 4 ฟุต 1 บาน 4 ลิ้นชัก ไมนอย
กวา 4 ฟุต จํานวน 1 ตู

4,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

5 โตะทํางานสําหรับนักบริหารงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
โตะสําหรับนักบริหาร จํานวน 1 ตู

10,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

6 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เกาอี้ จํานวน 1 ตู

1,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

7 คาจัดซื้อชุดรับแขก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ

5,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล

ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด

วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
8 คาจัดซื้อชุดรับแขกเขามุมชุดกลาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
5,400 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
(หนัง) จํานวน 1 ชุด
ชุดรับแขกเขามุมชุดกลาง (หนัง)
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
จํานวน 1 ชุด
9 เกาอี้โพลีขาเหล็กเหลี่ยม(มีเลชเชอร) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เกาอี้โพลีขาเหล็กเหลี่ยม(มีเลชเชอร)
จํานวน 100 ตัว

90,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

10 คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ตอล(ขาว-ดํา)ความเร็ว 20 นาทีตอ เครือ่ งถายเอกสารระบบดิจิตอล
แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ขาว-ดํา)ความเร็ว 20 นาทีตอ
แผน จํานวน 1 เครื่อง

100,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

11 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
จํานวน 2 เครื่อง
เครือ่ งตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน
2 เครื่อง

19,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
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เม.ย.
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
12 คาจัดซื้อถังแชน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
8,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
ถังแชน้ําแข็ง จํานวน 2 ถัง
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
13 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

2,300 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

14 คาจัดซื้อโตะทํางาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว

6,100 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

15 คาจัดซื้อสายดับเพลิงขนาดไมนอยกวา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
2.5 เมตร ยาวไมนอยกวา 20 เมตร สายดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 2.5
เมตร ยาวไมนอยกวา 20 เมตร
จํานวน 3 เสน

33,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

16 คาจัดซื้อสายดับเพลิงขนาดไมนอยกวา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
1.5 เมตร ยาวไมนอยกวา 20 เมตร สายดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 1.5
เมตร ยาวไมนอยกวา 20 เมตร
จํานวน 3 เสน

28,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
17 คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
32,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
จํานวน 1 หัว
หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบดามปน
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
จํานวน 1 หัว
18 คาจัดซื้อถังออกซิเจนขนาดไมนอยกวา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
6,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
1.5 คิว พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ถัง ถังออกซิเจนขนาดไมนอยกวา 1.5
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
คิว พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ถัง
19 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
เครื่อง
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

21,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

20 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟา ขนาด 800 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
VA จํานวน 2 เครื่อง
สารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

6,200 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

21 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunctionแบบเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ฉีดหมึก Inkjet จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึก Inkjet จํานวน 1 เครื่อง

7,600 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
22 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
17,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติ
งานของกองชาง
23 คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 10 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 150,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 10กิโลวัตต
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
จํานวน 1 เครื่อง
24 คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ ขนาด
9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

6,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

25 คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ขนาด 2.50 มิลลิเมตรจํานวน
เครือ่ งตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด
1 เครื่อง
2.50 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

18,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

26 คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เครื่องเชื่อม จํานวน 1 เครื่อง

12,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
พ.ศ.2558
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
27 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
9,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
Multifunction) สําหรับกระดาษ A3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
จํานวน 1 เครื่อง
Multifunction) สําหรับกระดาษ
A3 จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติ
งานของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
28 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม จํานวน 6 ชุด เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ 110,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
เครื่องเลนสนาม จํานวน 6 ชุด
วอเหนือ กะลุวอเหนือ
29 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
4 ตู
ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู

37,600 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

30 คาจัดซื้อตูลอกเกอร จํานวน 3 ตู

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ตูลอกเกอร จํานวน 3 ตู

28,500 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

31 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
จํานวน 3 เครื่อง
เครือ่ งตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน
3 เครื่อง

110,900 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
32 คาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับนักบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
จํานวน 1 ตัว
โตะทํางานสําหรับนักบริหาร
จํานวน 1 ตัว

6,100 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
เกาอี้สํานักงานสําหรับนักบริหาร
จํานวน 1 ตัว

6,100 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

34 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เครือ่ งพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

4,300 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

33 คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับ
นักบริหาร จํานวน 1 ตัว

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ

36 โครงการวันเทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน
เทศบาล

20,000 ทต.กะลุ เทศบาลตําบล
วอเหนือ กะลุวอเหนือ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ
35 โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับ 108,000 ทต.กะลุ
ปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี
วอเหนือ

