
2561 2562 2563 2564 2565
1 โครงการนิเทศระบบประกนัคุณภาพ  เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยใน ค่าใช้จา่ยในโครงการนิเทศระบบประกนั 0 5,000                  5,000                 5,000                5,000                นิเทศระบบ การจดัการเรียน กองการศึกษา

หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน การนิเทศระบบประกนั คุณภาพหลักสูตรและการจดัการเรียนการ ประกนัคุณภาพ การสอนมีคุณภาพ
ของ ศพด.ทต.ตลาด คุณภาพหลักสูตรและการ สอนของศพด.ทต.ตลาด จ านวน  1 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

จดัการเรียนการสอน ปงีบประมาณ
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ 1. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่ 0 490,000             490,000            490,000            490,000            จา่ยการ การบริหารสถาน กองการศึกษา

สถานศึกษา ศพด.ทต.ตลาด ตามหนังสือกรมส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารกลางวัน บริหารสถาน ศึกษาเปน็ไปตาม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ใหแ้กเ่ด็กปฐมวัยใน ศพด.ทต.ตลาด ศึกษา จ านวน ที่กรมส่งเสริมฯ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2  2. โครงการบริหารจดัการค่าจดัการเรียน 0 170,000             170,000            170,000            170,000            จ านวน  1 ก าหนด กองการศึกษา
/ว 3274  ลงวันที่  19 การสอน ศพด.ทต.ตลาด (รายหวั) ปงีบประมาณ
 มิถุนายน 2560 จ านวน 3. โครงการบริหารจดัการค่าจดัการศึกษา 0 113,000             113,000            113,000            113,000            กองการศึกษา
 3  รายการ ส าหรับ ศพด.ทต.ตลาด

3 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหแ้กเ่ด็กปฐมวัยใน 0 190,000             190,000            190,000            190,000            จดัซ้ืออาหาร เด็กปฐมวัยได้รับ กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารเสริม ตามหนังสือกรมส่งเสริม ศพด.ทต.ตลาด เสริม(นม) อาหารเสริม(นม) 
(นม) ใหแ้กเ่ด็กปฐมวัยในศพด.ทต.ตลาด การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ปงีบประมาณ จ านวน 1 ครบถ้วนตามเกณฑ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 ปงีบประมาณ
/ว 3274  ลงวันที่  19
 มิถุนายน 2560

4 โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ จดังานวันเด็กแหง่ชาติ จ านวน 1 คร้ัง 0 50,000               50,000               50,000              50,000              จดัการวันเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดง กองการศึกษา
จดังานวันเด็กแหง่ชาติ แหง่ชาติ ออกอย่างถูกต้อง

จ านวน 1 คร้ัง และเหมาะสม
5 โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักกฬีาเข้า เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ สนับสนุนส่งเสริมนักกฬีาเข้าแข่งขันใน 0 30,000               30,000               30,000              30,000              สนับสนุน ประชาชนในพืน้ที่ กองการศึกษา

แข่งขันในทุกระดับ โครงการสนับสนุน ทุกระดับ จ านวน 1 คร้ัง นักกฬีาเข้า มีสุขภาพแข็งแรง
ส่งเสริมนักกฬีาเข้า แข่งขัน หา่งไกลยาเสพติด
แข่งขันในทุกระดับ จ านวน 1 คร้ัง

6 ค่าใช้จา่ยในโครงการแข่งขันกฬีา เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ จดัการแข่งขันกฬีาประจ าป ีจ านวน 1 คร้ัง 0 300,000             300,000            300,000            300,000            จดัการแข่งขัน ประชาชนในพืน้ที่ กองการศึกษา
ประจ าปเีทศบาลต าบลตลาด โครงการแข่งขันกฬีา กฬีาประจ าปี มีสุขภาพแข็งแรง

ประจ าปทีต.ตลาด จ านวน 1 คร้ัง หา่งไกลยาเสพติด
7 โครงการจดังานวันเข้าพรรษา  เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยใน จดังานวันเข้าพรรษา จ านวน 1 คร้ัง 0 25,000               25,000               25,000              25,000              จดังานจดังาน สามารถสืบสาน กองการศึกษา

การด าเนินงานโครงการ วันเข้าพรรษา วัฒนธรรมประเพณี
จดังานวันเข้าพรรษา จ านวน 1 คร้ัง ใหค้งอยู่ตลอดไป

8 โครงการจดังานส่งเสริมประเพณี เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยใน จดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 1 คร้ัง 0 50,000               50,000               50,000              50,000              จดังานประเพณี สามารถสืบสาน กองการศึกษา
สงกรานต์ การด าเนินงานโครงการ สงกรานต์  วัฒนธรรมประเพณี

จดังานส่งเสริมประเพณี จ านวน 1 คร้ัง ใหค้งอยู่ตลอดไป
สงกรานต์

บัญชโีครงการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565   แบบ ผ.02

ล าดับ หน่วยงานรบัผิดชอบผลทีค่าดว่าจะได้รบั
                               เป้าหมาย                                 

(รายละเอียดโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชีว้ัด KPI

งบประมาณและทีม่า

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
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9 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพือ่ปรับสภาพแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการปรับ คุณภาพชีวิตของ    ส านักปลัด
ส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ใน  ที่อยู่อาศัยใหก้ลุ่มเปา้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเปน็ต้องได้รับ สภาพแวดล้อม คนพิการผู้สูงอายุ
ระยะจ าเปน็ต้องได้รับการฟืน้ฟู หมายใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ การฟืน้ฟูสมรรถภาพ ที่อยู่อาศัย และผู้ที่อยู่ในระยะ
สมรรถภาพ ดีขึ้น จ าเปน็ต้องได้รับ

การฟืน้ฟูสมรรถ
ภาพดีขึ้น

10 โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยโครงการ จดังานวันลอยกระทง จ านวน 1 คร้ัง 0 100,000             100,000            100,000            100,000            จดังานวันลอย สามารถสืบสาน กองการศึกษา
จดังานประเพณีวันลอย กระทง จ านวน วัฒนธรรมประเพณี
กระทง 1 คร้ัง ใหค้งอยู่ตลอดไป

11 โครงการตามพระราชด าริ เพือ่อดุหนุนคณะกรรม อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรม 160,000           160,000             160,000            160,000            160,000            มีการอดุหนุน คณะกรรมการหมู่ กองสาธารณสุข

สาธารณสุข การหมู่บา้น/ชุมชนจดัท า การชุมชน  จดัท าโครงการตามพระราชด าริ คณะกรรม ฯ บา้น/ชุมชนจดัท า
โครงการตามพระราชด าริ สาธารณสุข  อย่างน้อย  3  โครงการค่า  จ านวน 1 คร้ัง โครงการตาม
สาธารณสุข ด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณ   พระราชด าริได้

สุขมูลฐานในพืน้ที่เขต จ านวน 1 คร้ัง
12 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เพือ่เฝ้าระวังและควบคุม จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ า            100,000              100,000             100,000             100,000             100,000 มีการเฝ้าระวัง สามารถควบคุม  สาธารณะสุข

ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ และควบคุมฯ โรคไข้เลือด
จ านวน 1 ปงีบประมาณ จ านวน 4 คร้ัง อย่างเหมาะสม

13 โครงการสร้างหลักประกนัด้านราย เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ย จา่ยเงินสงเคราะหต์ามระเบยีบฯ 0 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 มีการจา่ยเงิน ผู้สูงอายุได้รับการ    ส านักปลัด
ได้แกผู้่สูงอาย(ุเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย)ุ ส าหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สงเคราะหเ์บีย้ผู้สูงอายุ เดือนละ ๑ คร้ัง
รวม ๑๒ คร้ัง

14 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ย จา่ยเงินสงเคราะหต์ามระเบยีบฯ 0 250,000 250,000 250,000 250,000 มีการจา่ยเงิน คนพิการได้รับการ    ส านักปลัด
สวัสดิการทางสังคมใหแ้กผู้่พิการหรือ ส าหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุพพลภาพ (เบีย้ยังชีพผู้พิการ) สงเคราะหเ์บีย้ความ เดือนละ ๑ คร้ัง

พิการ รวม ๑๒ คร้ัง

15 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ย จา่ยเงินสงเคราะหต์ามระเบยีบฯ 0 36,000 36,000 36,000 36,000 มีการจา่ยเงิน ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ    ส านักปลัด
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ (เบีย้ยังชีพผู้ปว่ย ส าหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์ การส่งเสริม
เอดส์) สงเคราะหเ์บีย้ังชีพผู้ปว่ย เดือนละ ๑ คร้ัง คุณภาพชีวิต

เอดส์ รวม ๑๒ คร้ัง
16 โครงการพระราชด าริด้านสาธาณสุข เพือ่ด าเนินการตาม ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0 160,000 160,000 160,000 160,000 มีการด าเนิน การด าเนินการโครง กองสาธารณสุข

(เงินอดุหนุนส าหรับด าเนินงาน) โครงการพระราชด าริฯ 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม การตาม การพระราชด าริฯ
2561 เร่ืองแนวทางการด าเนินการ โครงการ เปน็ไปด้วยความ
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพิม่เติม พระราชด าริฯ เรียบร้อย

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการบริหารการศึกษา ๐ ๙๐๙,๐๐๐ ๙๐๙,๐๐๐ ๙๐๙,๐๐๐ ๙๐๙,๐๐๐ มีการสนับ เด็กปฐมวัย   กองการศึกษา
จดัการศึกษาส าหรับศพด.ทต.ตลาด จดัการศึกษาใน ของศพด.ทต.ตลาด จ านวน 1 ปงีบประมาณ สนุนค่าใช้จา่ย ศพด.ทต.ตลาดมี

ศพด.ทต.ตลาด ศพด.ทต.ตลาด พัฒนาการด้าน
จ านวน 1 การศึกษารอบด้าน
คร้ัง/ปี ตามศักยภาพ



2561 2562 2563 2564 2565
ล าดับ หน่วยงานรบัผิดชอบผลทีค่าดว่าจะได้รบั

                               เป้าหมาย                                 
(รายละเอียดโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชีว้ัด KPI
งบประมาณและทีม่า

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการ เพือ่จดัการศึกษาส าหรับ เพือ่บริหารจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ๐ ๑๐๓,๙๖๐ ๑๐๓,๙๖๐ ๑๐๓,๙๖๐ ๑๐๓,๙๖๐ มีการบริหาร เด็กปฐมวัย   กองการศึกษา
ศึกษาส าหรับศพด.ทต.ตลาด เด็กปฐมวัยศพด.ทต. อายุ 3-5 ป ีจ านวน 4 รายการ จดัการศึกษา ศพด.ทต.ตลาดทุก

ตลาด 1. ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็ก ระดับชั้นได้รับค่าจดั
2. ค่าอปุกรณ์การเรียน ปฐมวัย การศึกษาและมี
3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 3 กจิกรรมพัฒนา
4. ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ปงีบประมาณ ผู้เรียนเหมาะสม
จ านวน 1 ปงีบประมาณ ตามหกัสูตร

19 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์และ เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการ จดัอบรมใหค้วามรู้กบัวัยรุ่นและประชาชนศึกษาดูงาน ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จดัอบรมปอ้ง ผู้เข้าอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุข
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปอ้งกนัโรคเอดส์ นอกสถานที่ จ านวน ๒ วัน ๕๐ คน กนัโรคเอดส์ เร่ืองการปอ้งกนัโรค

จ านวน ๑ คร้ัง เอดส์

20 โครงการสนับสนุนการจดัต้ัง เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิ สนับสนุนใหเ้กดิการจดัต้ังกองทุนสวัสดิการ 0 80,000 0 0 0 จดัต้ังสวัสดิ ท าใหเ้กดิการจดัต้ัง    ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชนระดับต าบล การจดัต้ังกองทุนสวัสดิ ชุมชนใหม่ใหค้รอบ คลุมพืน้ที่ต าบล การระดับต าบล กองทุนสวัสดิการ

การชุมชน ขึ้นมาดูแล จ านวน 1 แหง่ ชุมชนขึ้นมาดูแล
ช่วยเหลือ เกื้อกลูซ่ึงกนั ช่วยเหลือ เกื้อกลู
และกนัภายในชุมชน ซ่ึงกนัและกนั

ภายในชุมชน
21 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับขับเคล่ือน  เพือ่ควบคุมปอ้งกนัโรค  จดัซ้ือวัคซีนและอปุกรณ์ในการฉีดเพือ่ปอ้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีการควบคุม เพือ่ลดความเส่ียง กองสาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั พิษสุนัขบา้ในสัตว์เล้ียง กนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ ตัวละ  30 ปอ้งกนัโรค จากการถูกกดัโดย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ลูกด้วยนม สุนัขและแมว บาท  (โดยการจดัสรรตามจ านวนประชากร จ านวน สุนัขและแมว
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูก สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ   1 คร้ัง/ปี และปราศจากโรค
เธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อคัร จากการส ารวจของเทศบาลที่ส่งหลักฐาน พิษสุนัขบา้ในชุมชน
ราชกมุารี การส ารวจใหก้รมส่งเสริม ฯ จ านวน 1 คร้ัง

22 โครงการการรณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์  เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองการ จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการมีเพศสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการรณรงค์ เพือ่ใหผู้้อบรมได้รับ กองสาธารณสุข
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์และการ และปอ้งกนัการเกดิโรคที่เกดิจากการมีเพศ จ านวน 1 คร้ัง ความรู้ที่ถูกต้อง

ปอ้งกนัโรคจากการมีเพศ สัมพันธ์ โรคเอดส์ และจดักจิกรรมศึกษาดูงาน ต่อปี เกี่ยวกบัเร่ืองการมี
สัมพันธ์อย่างถูกวิธี จ านวน 1 ปงีบประมาณ เพศสัมพันธ์

23 โครงการอบรมเกี่ยวกบัความ เพือ่ใหป้ระชาชนได้ จดัอบรมอาหารปลอดภยัใหก้บัผู้ประกอบ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จดัอบรมฯ ประชาชนในพืน้ที่ กองสาธารณสุข
ปลอดภยัด้านอาหาร บริโภคอาหารที่สะอาด การ ผู้น าชุมชน และอสม.จ านวน ๑ คร้ัง จ านวน บริโภคอาหารที่

ปลอดภยั ๑ คร้ัง/ปี สะอาดปลอดภยั
24 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับส ารวจ เพือ่ควบคุมปอ้งกนัโรค ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการส ารวจ เพือ่ลดความเส่ียง กองสาธารณสุข

ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ พิษสุนัขบา้ในสัตว์เล้ียง จ านวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจา้ของและไม่มี ข้อมูลฯ จ านวน จากการถูกกดัโดย
ตามขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค ลูกด้วยนม สุนัขและแมว เจา้ของ โดยใหท้ าการส ารวจปลีะ 2 คร้ัง คิด  1 คร้ัง/ปี สุนัขและแมว
คนปลอดภยั  จากโรคพิษสุนัขบา้ ใหอ้งค์กรปกครองส่วน เปน็ตัวละ 6 บาทต่อป ีจากการส ารวจของ และปราศจากโรค
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ท้องถิ่นส ารวจข้อมูล เทศบาลที่ส่งหลักฐานการส ารวจใหก้รม พิษสุนัขบา้ในชุมชน
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจฬุา จ านวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี ส่งเสริม ฯ จ านวน 1 ปงีบประมาณ
ภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี เจา้ของและไม่มีเจา้ของ

โดยใหท้ าการส ารวจปลีะ
2 คร้ัง คิดเปน็ตัวละ
6 บาทต่อปี
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25 โครงการสนับสนุนการพัฒนาความ เพือ่สนับสนุนการ อบรมพัฒนาองค์ความรู้ และการจดัการ 0 80,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม พัฒนาความเข้ม    ส านักปลัด
เข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาความเข้มแข็ง ความรู้เพือ่น าสู่การพัฒนา นโยบายและ  จ านวน ๑ คร้ัง แข็งของกองทุน
ต าบลที่มีการจดัต้ังแล้วใหม้ีคุณภาพ ของกองทุนสวัสดิการชุม กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ปลีะ ๑ คร้ัง ต่อปี สวัสดิการชุมชน
ในการบริหารจดัการสามารถดูแล ชนต าบลที่มีการจดัต้ัง ต าบลที่มีการจดัต้ัง
สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสได้กว้างขวาง แล้วใหม้ีคุณภาพในการ แล้วใหม้ีคุณภาพใน
ทั่วถึง บริหารจดัการ การบริหารจดัการ

26 กอ่สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพือ่ใช้อ านวยความ กอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 0 0 1,400,000 0 0 กอ่สร้าง ผู้สูงอายุได้รับความ    ส านักปลัด
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สะดวกในการส่งเสริม ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอยีดตามแบบ อาคารศูนย์ฯ สะดวกในการส่ง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทต.ตลาดก าหนด จ านวน 1 แหง่ เสริมคุณภาพชีวิต
27 การส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีใน เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรี จดัอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงาน/สร้าง 40,000 50,000 100,000 100,000 100,000 มีการอบรม สตรีในพืน้ที่มี     ส านักปลัด

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ มีบทบาทในชุมชน และ เครือข่ายหรือขยายเครือข่าย ปลีะ ๑ คร้ัง จ านวน ๑ คร้ัง ศักยภาพ และมี
เศรษฐกจิพอเพียง มีการด าเนินชีวิตที่เหมาะ ประกอบด้วย สตรีในพืน้ที่, จนท.ด าเนิน ต่อปี เครือข่ายที่เข้มแข็ง

สมตามหลักปรัชญา โครงการ,ผู้บริหาร รวม ๙๐ คน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกจิพอเพียง

28 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ เพือ่ปรับสภาพแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปรับสภาพ คุณภาพชีวิตของ อบจ. /ส านัก
อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ ที่อยู่อาศัยใหก้ลุ่ม เปา้ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเปน็ต้องได้รับ แวดล้อมที่อยู่ คนพิการผู้สูงอายุ ปลัด/กองช่าง
ที่อยู่ในระยะจ าเปน็ต้องได้รับการฟืน้ฟู หมายใหม้ีคุณภาพชีวิต การฟืน้ฟูสมรรถภาพ อาศัยคนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะ
สมรรถภาพ ที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุ จ าเปน็ต้องได้รับ

ปลีะ 1 คร้ัง การฟืน้ฟูสมรรถ
ภาพดีขึ้น

29 โครงการอบรมการบ ารุงรักษาระบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการดูแลระบบ 0 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการอบรมฯ ระบบประปา    กองช่าง
ประปา ระบบประปาหมู่บา้น ประปาหมู่บา้น จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 หมู่บา้นมีคุณภาพ

คร้ังต่อปี ดียิ่งขึ้น
30 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบา้นผู้สูงอายุ เพือ่ปรับปรุงสภาพบา้น ปรับปรุงบา้นผู้สูงอายุและผู้พิการ 0 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปรับปรุงสภาพ คุณภาพชีวิต  ส านักปลัด

และผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้พิการ จ านวน ปลีะ 1 แหง่ แวดล้อมฯ ผู้สูงอายุและผู้
ปลีะ 1 คร้ัง พิการดีขึ้น

31 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ส่งเสริมการฟืน้ฟู จดัอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงาน/สร้าง 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรม สามารถส่งเสริม     ส านักปลัด
ชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ด้านการฝึกอาชีพ สมรรถภาพด้านการฝึก เครือข่ายหรือขยายเครือข่ายปลีะ ๑ จ านวน ๑ คร้ัง การฟืน้ฟูสมรรถ

อาชีพ ตลอดจนเตรียม คร้ังๆละ ๔๐คน ต่อปี ภาพด้านการฝึก
ความพร้อมในด้านร่าย อาชีพและเตรียม
กายและจติใจใหส้ามารถ ด้านร่ายกายและ
ช่วยเหลือตนเองได้ และ จติใจ ใหส้ามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้อย่าง ช่วยเหลือตนเองได้
มีคุณค่า อย่างมีคุณค่า

32 กอ่สร้างบา้นท้องถิ่นไทยเทริดไทองค์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ด้อย กอ่สร้างบา้นท้องถิ่นไทยแกผู้่ยากไร้และด้อย ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กอ่สร้างบา้น ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี    กองช่าง
ราชินี โอกาส หรือและเทิด โอกาส ปลีะ ๑ หลัง ท้องถิ่นไทย รายได้น้อยมี

พระเกยีรติฯ ปลีะ 1 หลัง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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33 โครงการน าร่องเพือ่จดัต้ังสวัสดิการ เพือ่เปน็การช่วยเหลือ  เพือ่เปน็ตัวอย่างการด าเนินงาน จดัต้ังกลุ่ม ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จดัต้ังศูนย์ มีการจดัต้ัง    ส านักปลัด
ชุมชน(ชุมชนมอรังสูง) เกื้อกลูของคนในชุมชน แต่งต้ังกรรมการและร่วมออกแบบแผนการ สวัสดิการฯ สวัสดิการขึ้นใน

เสริมสร้างการเกบ็ออม จดัสวัสดิการใหค้รอบคลุมตามความต้องการ จ านวน 1 แหง่ ชุมชน/หมู่บา้น
และจดัสวัสดิการต่างๆ ของชุมชน
ใหค้นในชุมชนสร้าง
ความสามัคคี

34 โครงการบรรพชาสามเณร เพือ่จดัใหม้ีการอบรม เด็กและเยาวชน ภายในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 0 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอบรมฯ พุทธศาสนา  กองการศึกษา
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ศีลธรรม จริยธรรมและ จ านวน 1 สามารถลด

หลักในการด ารงชีวิต คร้ังต่อปี พฤติกรรมไม่พึง
ตามหลักพระพุทธศาสนา ประสงค์และ

ปรับปรุงผลการ
เรียนแกเ่ด็กและ
เยาวชนได้

35 โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน จดักจิกรรมเกี่ยวกบัวันส าคัญทางศาสนาและ 0 120,000 150,000 150,000 150,000 มีการด าเนิน ประชาชนมีส่วนร่วม ทต.ตลาด
เข้าวัดท าบญุ/วันส าคัญทางพระพุทธ บ ารุงศาสนา ขัดเกลา วันส าคัญของชาติ จ านวน 1 ปงีบประมาณ โครงการฯ ในการบ ารุงศาสนา
ศาสนาและวันส าคัญของชาติ จติใจ มีคุณธรรม จ านวน  ขัดเกลาจติใจ มี
ชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ 1 ต าบลตลาด จริยธรรม 1 คร้ัง คุณธรรมจริยธรรม

36 โครงการสืบสานประเพณีส าคัญของ เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วน จดักจิกรรมสืบสานประเพณีใหป้ระชาชน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอบรม ประชาชนมีส่วน ทต.ตลาด
หมู่บา้นใหสื้บทอดต่อไป ร่วมสืบสานประเพณี มีส่วนร่วม จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง ร่วมสืบสานประเพณี

37 โครงการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ส่งเสริมบทบาททาง ส่งเสริมบทบาททางสังคมแกผู้่ด้อยโอกาส 0 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนิน สามารถช่วยเหลือ ทต.ตลาด
ในชุมชนชุมชนวัดโคกตลาด หมู่ 1 สังคมแกผู้่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือซ่อมแซมบา้นและที่อยู่อาศัย โครงการฯ ผู้ด้อยโอกาส
ต าบลตลาด ช่วยเหลือซ่อมแซมบา้น จ านวน 1 หลัง จ านวน ช่วยเหลือซ่อมแซม

และที่อยู่อาศัย 1 คร้ัง บา้นและที่อยู่อาศัย
38 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต ส ารวจผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมใหม้ีงานท า 0 40,000 0 40,000 40,000 มีการด าเนิน สามารถพัฒนา พมจ.

ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ 1 ต าบลตลาด ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ ประสานหน่วยงานสงเคราะหใ์หค้วาม โครงการฯ คุณภาพชีวิต
ใหค้วามช่วยเหลือด้าน ช่วยเหลือด้านความจ าเปน็พืน้ฐาน จ านวน ผู้ด้อยโอกาส
ความจ าเปน็พืน้ฐาน 1 คร้ัง สามารถใหค้วาม

ช่วยเหลือด้านความ
จ าเปน็พืน้ฐาน

39 โครงการส่งเสริมการปอ้งกนัโรคติดต่อ เพือ่ใหค้วามรู้วิธีการ จดัอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่มเส่ียง 1 วัน 50 คน 0 10,000 0 15,000 15,000 มีการด าเนิน ประชาชนรู้วิธีปอ้งกนั ทต.ตลาด
และโรคระบาด ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ 1 ปอ้งกนัโรคระบาดและ อบรมใหค้วามรู้ส่ิงที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ การปอ้งโรคระบาด
ต าบลตลาด โรคติดต่อ จ านวน และโรคติดต่อ

1 คร้ัง
40 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพือ่ใหส้ตรีมีความรู้ และ จดักจิกรรมเข้าค่ายเพือ่พัฒนาศักยภาพทุก 0 100,000 0 100,000 100,000 มีการอบรมฯ สตรีมีความรู้และ ทต.ตลาด

ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ 1 ต าบลตลาด มีการพัฒนาศักยภาพ ด้าน 2 วัน 1 คืน 80 คน จ านวน 1 คร้ัง พัฒนาศักยภาพ
ด้านผู้น า การเปน็ผู้น า

41 โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัและปอ้งกนั เพือ่ปอ้งกนัปญัหายา อบรมใหค้วามรู้ด้านยาเสพติดวิธีปอ้งกนัใหแ้ก่ 0 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการด าเนิน เยาวชนได้รับการ ทต.ตลาด
ปญัหายาเสพติด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เสพติดใหแ้กเ่ยาวชน เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 20-30 คน 1 วัน โครงการฯ ดูแลตรวจสอบเร่ือง
 หมู่ 3 ต าบลตลาด อย่างต่อเนื่อง จ านวน ยาเสพติดอย่าง

1 คร้ัง ต่อเนื่อง
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42 โครงการสนับสนุนการศึกษาของเด็ก มอบทุนการศึกษาหรือ มอบทุนการศึกษาหรือส่ิงของต่างๆที่เกี่ยวกบั 0 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนิน เด็กนักเรียนได้รับ ทต.ตลาด
ขาดโอกาส ชุมชนโพธิแ์สนสุข หมู่ 4 ส่ิงของต่างๆที่เกี่ยวกบั การศึกษาใหแ้กเ่ด็กยากจน ปลีะ10 ทุนๆ โครงการฯ ทุนการศึกษาหรือ
ต าบลตลาด การศึกษาใหแ้กเ่ด็ก 1,000 บาท จ านวน ส่ิงของต่างๆที่

ยากจน 1 คร้ัง เกี่ยวกบัการศึกษา
43 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพือ่ปอ้งกนั เพือ่ลดอตัราผู้ปว่ยเร้ือรัง ท าการคัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปขีึ้นไป 0 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอบรมฯ สามารถลดอตัรา ชุมชน/ทต.ตลาด

โรคเร้ืองรัง เพือ่ลดอตัราผู้ปว่ยเร้ือรัง จ านวน 50-70 คน จ านวน 1 คร้ัง ผู้ปว่ยเร้ือรังลงได้
44 โครงการเด็กรุ่นใหม่เข้าใกล้ศาสนา เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน อบรมศาสนาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยมี 0 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอบรมฯ สามารถท าใหเ้ด็กและ ทต.ตลาด

ชุมชนโพธิแ์สนสุข หมู่ 4 ต าบลตลาด ใกล้ชิดศาสนา มี พระคุณเจา้มาช่วยอบรมเพือ่ใหเ้ด็กเข้าใกล้ จ านวน 1 คร้ัง เยาวชนใกล้ชิดศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศาสนาอย่างแท้จริง จ านวน  1 วัน มีคุณธรรมจริยธรรม

45 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ ลด ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเส่ียงที่มีอายุ 0 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนิน สามารถส่งเสริม ทต.ตลาด
ความดันสูง ชุมชนปูต่าร่วมใจ หมู่ 8 ปริมาณผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง  30 ปขีึ้นไป โครงการฯ สุขภาพ ลดปริมาณ
ต าบลตลาด เพือ่ปอ้งกนัโรคเร้ืองรัง โดยกลุ่ม อสม. จ านวน ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง

 จ านวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง
46 โครงการการดูแลผู้สูงอายุติดบา้น เพือ่ส่งเสริมสุขภาพกาย/ ดูแลผู้สูงอายุที่ ติดบา้น ติดเตียง 0 30,000 0 20,000 20,000 มีการอบรมฯ สามารถส่งเสริม ทต.ตลาด

 ติดเตียง ชุมชนปูต่าร่วมใจ หมู่ 8 ใจ ผู้สูงอายุ สันทนาการ กลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บา้น/ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง สุขภาพกาย/ใจ
ต าบลตลาด จ านวน 30-40 คน ผู้สูงอายุ

47 โครงการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า เพือ่ลดปญัหาความเส่ียง เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเส่ียงเช่นผู้ปว่ย 0 10,000 0 10,000 10,000 มีการอบรมฯ สามารถลดปญัหา ทต.ตลาด
คนในชุมชน ชุมชนปูต่าร่วมใจ หมู่ 8 ต่อการเสียชีวิต จติเวช ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยเร้ือรัง จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง ความเส่ียงต่อ
ต าบลตลาด การเสียชีวิต

48 โครงการพัฒนา เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการ จดัซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการฯ 0 30,700 0 0 0 ศพด.ทต.ตลาด สามารถรองรับการ กองการศึกษา
คุณภาพการศึกษาด้วย พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 ชุด มีอปุกรณ์การ จดัการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฐมวัยด้วยเทคโน (กระทรวงมหาดไทยเปน็ผู้ก าหนด) พัฒนาคุณภาพ ปฐมวัยตาม

โลยีDLTVตามแนวนโยบาย การศึกษา แนวทางที่
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 1 ชุด กระทรวงฯก าหนด

49 โครงการกอ่สร้างโรงเรือนโครงสร้างเหล็ก เพือ่เปน็ค่ากอ่สร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 72 0 0             180,000 0 0 มีการกอ่สร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด โครงสร้างเหล็กศูนย์พัฒนา ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรือนฯ จ านวน ต าบลตลาดมีพืน้ที่ในการ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด ตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 หลัง จดัการกจิกรรมเพือ่ส่งเสริม

การเรียนการสอนเพิม่ขึ้น

50 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่ เพือ่ใหน้ักเรียนในสถาน เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการ ๐           1,078,370           2,200,000          2,200,000          2,200,000 มีการอดุหนุนงบ เพือ่ใหน้ักเรียนในสถาน กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารเสริม ศึกษาสังกดักระทรวงการ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ประมาณในการจดั ศึกษาสังกดักระทรวงการ

 (นม) ใหแ้กน่ักเรียน ในสถานศึกษาสังกดั ศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่ ใหแ้กน่ักเรียน โรงเรียนบา้นบุ ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่

กระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่ รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม (ประชารัฐพัฒนา) จ านวน 1 รับผิดชอบได้รับอาหารเสริม

รับผิดชอบ (นม) ตามโภชนาการ  จ านวน 1 ปงีบประมาณ ปงีบประมาณ (นม) ตามโภชนาการ
51 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่ เพือ่ใหน้ักเรียนในสถาน เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการ ๐           1,877,400           2,200,000          2,200,000          2,200,000 มีการอดุหนุนงบ เพือ่ใหน้ักเรียนในสถาน กองการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารกลางวัน ศึกษาสังกดักระทรวงการ อดุหนุนอาหารกลางวัน ประมาณในการจดั ศึกษาสังกดักระทรวงการ

ใหแ้กน่ักเรียนในสถานศึกษาสังกดักระทรวง ศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่ ใหแ้กน่ักเรียน โรงเรียนบา้นบุ ซ้ืออาหารเสริม ศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่

ศึกษาธิการภายในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ รับผิดชอบได้รับอาหารกลาง (ประชารัฐพัฒนา) จ านวน 1 รับผิดชอบได้รับอาหารกลาง
วันตามโภชนาการ  จ านวน 1 ปงีบประมาณ ปงีบประมาณ วันตามโภชนาการ


