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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรฟื้นฟูคุณภำพชวีติ

และกำรปรับสภำพจติใจ

ผู้สูงอำยุ

ฝึกอบรม จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณภำพ

ชวีติและสง่เสริมสุขภำพจติใจผู้สูงอำยุ

399,300.00 ผู้สูงอำยุ

จ ำนวน 

2,600 คน

ทม.เมอืงแกนฯ 399,300

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

ส่วนราชการ  กองสวัสดกิารสังคม  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

     แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  กำรสง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชำชนมทีักษะในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง  รวมถงึกำรจัดกจิกรรมเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของครอบครัว

                                      และชุมชน ทัง้ร่ำงกำยและจติใจเกื้อกูลซึง่กันและกัน
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1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน

        แนวทำงกำรพัฒนำ :  5  กำรสง่เสริม สนับสนุน ดูแล สงเครำะห ์ผู้ดอ้ยโอกำส ขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ กำรพัฒนำอำชพี เพื่อใหส้ำมำรถพึ่งพำตนเองได้

                                 

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรสงเครำะหผู้์ตดิเชื้อ 

HIV และผู้ที่ไดรั้บผลกระทบ

จำกผู้ตดิเชื้อ ฯ

ขึ้นทะเบียน ส ำรวจ จัดเก็บเอกสำร 

จำ่ยเงนิสงเครำะหฯ์ ตำมแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนดำ้นกำรสงเครำะหฯ์ ของ

องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ประจ ำปี 

งบประมำณ 2558

    472,500.00 25 คน ในเขตเทศบำล 472,500.00

2 โครงกำรสร้ำงหลักประกัน

ดำ้นรำยไดแ้กผู้่สูงอำยุ

จำ่ยเป็นเงนิสงเครำะหผู้์สูงอำยุ โดย

กรมสง่เสริมฯ  จัดสรรงบประมำณ

รำยจำ่ย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.

2558

0.00 100 คน ในเขตเทศบำล 0.00     19,385,100   

 กรมสง่เสริมอุดหนุน

ทั่วไปก ำหนด

วัตถุประสงค์

3 โครงกำรเสริมสร้ำง

สวัสดกิำรสังคมใหแ้กผู้่พกิำร

หรือทุพพลภำพ

จำ่ยบี้ยควำมพกิำร โดยกรมสง่เสริมฯ 

 จัดสรรงบประมำณรำยจำ่ย  ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ.2559

0.00 100 คน ในเขตเทศบำล 0.00     3,820,300      

 กรมสง่เสริมอุดหนุน

ทั่วไปก ำหนด

วัตถุประสงค์

871,800.00 871,800.00รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1
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2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  ด้านการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

        แนวทำงกำรพัฒนำ :  1  กำรสง่เสริมกำรเพิ่มรำยได ้ ลดรำยจำ่ยของครัวเรือน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรศูนย์เรียนรู้สำยใยรัก

แหง่ครอบครัวชุมชนเมอืงแกน

เพื่อสง่เสริมทักษะควำมรู้และสง่เสริม

อำชพีใหก้ับสมำชกิโครงกำรสำยใยรัก

แหง่ครอบครัวฯและประชำชนทั่วไป

169,800.00 1,800   

ครัวเรือน

ทม.เมอืงแกน 169,755

2 โครงกำรศูนย์ถำ่ยทอด

เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร

ประจ ำเทศบำล

ศูนย์ถำ่ยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 13,300.00 1,800   

ครัวเรือน

ทม.เมอืงแกน 13,300
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2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  ด้านการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรฝึกอบรมสง่เสริม

มัคคุเทศกท์้องถิน่

จัดอบรมสง่เสริมกำรท่องเที่ยวทำง

ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิน่

      37,400.00 เด็กและ

เยำวชนใน

พื้นที่  50 คน

ทม.เมอืงแกน 37,350.00    

220,500.00 220,405.00

      แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  กำรพัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชพี สง่เสริม และสนับสนุ กลุม่อำชพีกำรพัฒนำสนิคำ้ / บริกำร กำรสง่เสริมกำรตลำดร่วมกันและมี

                                  ชอ่งทำงในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดใหม ่ๆ 

รวมยุทธศาสตร์ ท่ี 2
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4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  :  ด้านการพฒันาการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจัดส่งบคุลำกรเขำ้รับ

กำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิำพ

กำรปฏบิตัิงำน

จัดส่งพนักงำน เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้รับกำร

อบรม ประชมุ สัมมนำต่ำง ๆ

25,316.00 ตลอด

ปงีบประมำณ

ทม.เมอืงเมอืงแกน 25,316.00

2 โครงกำรบ ำรุงรักษำหรือ

ซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑแ์ละ

ทรัพย์สนิตำ่งๆ

จัดจำ้งซอ่มแซมวัสดุครุภัณฑท์ี่ช ำรุด

ทรุดโทรมใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

16,120.00 2  คร้ัง ทม.เมอืงแกน 16,120.00

3 โครงกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้น

กำรปฏบิัตงิำน

ด ำเนนิกำรจัดซื้อวัสดุส ำหรับใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม

213,186.00 6  คร้ัง ทม.เมอืงแกน 213,184.88

         แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  กำรพัฒนำประสทิธิภำพสร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ

                                        ตอ่สว่นรวมและพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน
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4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 7  :  ด้านการพฒันาการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้ 

(บำท)
หมำยเหตุ

4 โครงกำรซื้อครุภัณฑเ์พื่อใช้

ในกำรปฎบิัตงิำน

ด ำเนนิกำรจัดซื้อครุภัณฑส์ ำหรับใชใ้น

กำรปฏบิัตงิำนตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม

4,300.00 2  คร้ัง ทม.เมอืงแกน 4,300.00

5 โครงกำรสง่เสริมกำรจัดท ำ

แผนชุมชน

ด ำเนนิกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับ

ใชใ้นกำรด ำเนนิกำรจัดท ำแผนชุมชน

ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม

5,500.00 1  คร้ัง ทม.เมอืงแกน 5,500.00

6 โครงกำรจำ้งเหมำแรงงำน

รำยวันเพื่อกำรใหบ้ริกำรดำ้น

สังคมสงเครำะหเ์บี้ยยังชพี

และงำนอื่น ๆภำยในเทศบำลฯ

เพื่อชว่ยปฏบิัตงิำนภำยใน

เทศบำลฯ

จำ้งเหมำแรงงำนในพื้นที่กำร

ปฏบิัตงิำนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกจิ

พอเพยีงฯ / ปฏบิัตงิำนดำ้นสังคม

สงเครำะห ์พัฒนำและสง่เสริมอำชพี /

 ดูแลอำคำรสถำนที่ และบริเวณ

อำคำรส ำนักงำน

1,052,192.00 12  เดอืน ทม.เมอืงแกน 1,052,192.00

1,316,614.00 1,316,612.88

2,408,914.00 2,408,817.88

            แนวทำงกำรพัฒนำ :  3  กำรพัฒนำประสทิธิภำพสร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรบริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ

รวมงบประมาณกองสวัสดกิาร

                                           ตอ่สว่นรวมและพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

รวมยุทธศาสตร์ ท่ี 7


