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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจุดบริกำร

อนิเตอร์เน็ตต ำบล

จัดตัง้จุดบริกำรอนิเตอร์เน็ตต ำบล

ส ำหรับใหป้ระชำชนใชบ้ริกำร

0.00 1 แหง่ ส ำนักงำนเทศบำลฯ 0.00

0.00 0.00

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณท่ีได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1

ส่วนราชการ  ส านกัปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา

1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ด้านการพฒันาคุณภาพขวิีต

     แนวทำงกำรพัฒนำ  :  4  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมำะสมและเพยีงพอ
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ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรสง่เสริมกำร

ท่องเที่ยวเชงิเกษตรโดยชุมชน

เพื่อกำรเรียนรู้

จัดงำนหนำวนี้ที่เมอืงแกนคร้ังที่ 5 4,037,300.00 1 คร้ัง สนำมกฬีำกลำง

เทศบำล

4,037,303.10

2 โครงกำรจัดงำนมหกรรมไม้

ดอกไมป้ระดับคร้ังที่ 39

อุดหนุนงบประมำณใหก้ับที่ท ำกำร

ปกครองจังหวัดเชยีงใหม่

5,000.00 1 แหง่    สวนบวกหำด   

 อ.เมอืงเชยีงใหม่

5,000.00

3 โครงกำรสง่เสริมกำร

ท่องเที่ยว(ไมด้อกไมป้ระดับ) 

 ประจ ำปี  2558

อุดหนุนงบประมำณใหก้ับที่ท ำกำร

ปกครองอ ำเภอแมแ่ตง

5,000.00 1 แหง่    สวนบวกหำด   

 อ.เมอืงเชยีงใหม่

5,000.00

4 โครงกำรจัดงำนกำชำดและ

งำนฤดูหนำว

อุดหนุนงบประมำณใหก้ับที่ท ำกำร

อ ำเภอแมแ่ตง

5,000.00 1  แหง่       ศำลำกลำง   

   จ.เชยีงใหม่

5,000.00

5 โครงกำรประชำสัมพันธ์และ

สง่เสริมกำรท่องเที่ยว "งำน

หนำวนี้ที่เมอืงแกน คร้ังที่ 5"

ประชำสัมพันธ์และสง่เสริมกำรท่องเที่ยว

 "งำนหนำวนี้ที่เมอืงแกน คร้ังที่ 5"

99,840.00 2  แหง่       ศำลำกลำง   

   จ.เชยีงใหม่

99,840.00

4,152,140.00 4,152,143.10

2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ด้านการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     แนวทำงกำรพัฒนำ  :  1. สง่เสริม สนับสนุนกำรท่องเที่ยว พัฒนำแหลง่ท่องเที่ยวทำงประวัตศิำสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิน่และวถิชีวีติของคนในชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5
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3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  :  ด้านการจัดระเบยีบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

        แนวทำงกำรพัฒนำ :  1 สง่เสริมสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองอุปโภค

บริโภคเพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อนของ

ประชำชน ฯ

126,900.00 ผู้ประสบสำ

ธำรณภัย 

100%

ทม.เมอืงแกนฯ 126,861.50

2 โครงกำรซอ่มแซมวัสดุ 

ครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

ปฏบิัตงิำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

ซอ่มแซมวัสดุ ครุภัณฑท์ี่ช ำรุดให้

สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ

114,780.00 ซอ่มแซม

วัสดุ

ครุภัณฑ์

งำนป้องกันฯ

ทม.เมอืงแกนฯ 114,780.00

3 โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

เพื่อใชใ้นงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

จัดซื้อวัสดุเพื่อใชใ้นกำรปฏบิัตงิำนของ

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

347,860.00 วัสดุจ ำนวน

 7 ประเภท

ทม.เมอืงแกนฯ 347,860.40

4 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อใช้

ในงำนป้องกันและบรรเทำ    

สำธำรณภัย

จัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

ของงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

9,500.00 วัสดุจ ำนวน

 7 ประเภท

ทม.เมอืงแกนฯ 9,500.00
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        แนวทำงกำรพัฒนำ :  2  สง่เสริมกำรจัดบริกำรเพื่อควำมปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิของประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

5 โครงกำรจำ้งเหมำเฝ้ำระวัง

ดูแลรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยอุบัตภิัยและภัยใน

ยำมวกิำล

จำ้งเหมำบุคคลทั่วไปดูแลควำมปลอด 

ภัยในชวีติและทรัพย์สนิของประชำชนใน

หว้งเวลำ 18.00-16.00 น.

288,000.00 4  แหง่ ป้อมป่ำจี้ บ้ำนปง 

 ป่ำไผ่ และวังดนิ

288,000.00

6 โครงกำรรณรงค์

ประชำสัมพันธ์ลดอุบัตเิหตุ

ทำงถนน

ตัง้จุดบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก

ส ำหรับประชำชนในชว่งเทศกำล

8,180.00        2 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 8,175.00

7 โครงกำรจัดสำยตรวจประจ ำ

ต ำบล ร่วมกับประชำชนในเขต

เทศบำลฯ

เจำ้หนำ้ที่ป้องกัน อปพร.และต ำรวจใน

พื้นที่ร่วมออกสำยตรวจในพื้นที่ชว่ง 

20.00-05.00น.

0.00 100% ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบประมำณ

8 โครงกำรจำ้งเหมำป้องกัน

บรรเทำสำธำรณภัยและ

รักษำควำมสงบเรียบร้อย

เทศบำลเมอืงเมอืงแกนพัฒนำ

จำ้งเหมำแรงงำนบุคคลปฏบิัตหินำ้ที่งำน

ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อยเทศบำลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนำ

1,160,080.00 100% ทม.เมอืงแกนฯ 1,160,086.00

2,055,300.00 2,055,262.90รวมยุทธศาสตร์ท่ี  6
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        แนวทำงกำรพัฒนำ : 1  เปิดโอกำสและชอ่งใหภ้ำคประชำชนแสดงควำมเห็นและมสีว่นร่วมนำกรตัดสนิใจนำกรด ำเนนิกจิกรรมของ อปท.

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1.จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ

เทศบำลฯ  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร

จัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลฯ

3 คร้ัง

2.รวบรวมและจัดท ำแผนพัฒนำ

เทศบำล แผนยุทธศำสตร์  แผนสำมปี 

และแผนด ำเนนิงำน

3 ฉบับ

3.ประกำศใชแ้ละประชำสัมพันธ์ในสว่น

ที่เกีย่วขอ้ง

3 คร้ัง

1.จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ

เทศบำลฯ

1 คร้ัง

2.รวมรวมและจัดท ำรำยงำนผล

ด ำเนนิงำนปี 57

2 ฉบับ

3.ประกำศใชแ้ละประชำสัมพันธ์ในสว่น

ที่เกีย่วขอ้ง

1 คร้ัง

1 โครงกำรจัดท ำ ปรับปรุง 

ทบทวนแผนพัฒนำเทศบำล

28,730.00 ส ำนัก

ปลัดเทศบำลฯ  

ทม.เมอืงแกนฯ

28,730.00

817.002 โครงกำรตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรพัฒนำ

เทศบำลฯ

820.00 ส ำนัก

ปลัดเทศบำลฯ  

ทม.เมอืงแกนฯ
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        แนวทำงกำรพัฒนำ : 1  เปิดโอกำสและชอ่งใหภ้ำคประชำชนแสดงควำมเห็นและมสีว่นร่วมนำกรตัดสนิใจนำกรด ำเนนิกจิกรรมของ อปท.

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1.เวทีประชำคมนำยกฯ พบประชำชน

2.ใหบ้ริกำรรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์

3.กจิกรรมมอบเบี้ยสงเครำะห ์ และ

กจิกรรมอื่น ๆ

4 โครงกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์กจิกรรม

เทศบำลฯ

1.จัดท ำวำรสำรเทศบำล                   

 2.จัท ำรำยงำนกจิกำร                     

 3.จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์              

 4.จัดท ำสือ่ประชำสัมพันธ์อื่น ๆ

429,000.00 4 ประเภท ทม.เมอืงแกนฯ 429,000.00

5 โครงกำรฝึกอบรมสง่เสริม

กำรมสีว่นร่วมของประชำชน

 จัดกจิกรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรมสีว่น

ร่วมของประชำชน

2,500.00 5 ประเภท ทม.เมอืงแกนฯ 2,500.00

3 คร้ัง3 โครงกำรเทศบำลเคลือ่นที่พบ

ประชำชน

0.00 พื้นที่เทศบำลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนำ

0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบฯ
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        แนวทำงกำรพัฒนำ : 1  เปิดโอกำสและชอ่งใหภ้ำคประชำชนแสดงควำมเห็นและมสีว่นร่วมในกำรตัดสนิใจกำรด ำเนนิกจิกรรมของ อปท.

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

6 โครงกำรประชำสัมพันธ์

กจิกรรมและผลกำรด ำเนนิ 

งำนของเทศบำล

ประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำยขำ่วของ

ชุมชน

0.00 ทุกชุมชน หอกระจำยขำ่ว

ของชุชน

0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บ
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรจัดงำนเฉลมิพระ

ชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิตักบำตร 

ปลูกตน้ไม ้ถวำยเป็นพระรำชกุศล และ

มอบรำงวัลพอ่ดเีดน่ ฯ

49,000.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 49,000.00

2 โครงกำรจัดงำนเฉลมิพระ

ชนมพรรษำ 12 สงิหำ มหำ

รำชนิี

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิตักบำตร 

ปลูกตน้ไม ้ถวำยเป็นพระรำชกุศล และ

มอบรำงวัลแมด่เีดน่ ฯ

116,705.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 115,350.00

3 โครงกำรสง่เสริมกำรบริหำร

จัดกำรหอพระศตวรรษมุนศีรี

แมแ่ตง

อุดหนุนงบประมำณใหอ้งคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบลขี้เหล็ก

5,000.00 1 คร้ัง หอพระศตวรรษมุนี 5,000.00

4 โครงกำรสรงน้ ำพระศตวรรษ

มุนศีรีแมแ่ตง

อุดหนุนงบประมำณใหอ้งคก์ำรบริหำร

สว่นต ำบลขี้เหล็ก

5,000.00 1 คร้ัง หอพระศตวรรษมุนี 5,000.00

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 : สง่เสริมและสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกับภำคกีำรพัฒนำอื่นจำกนอกองคก์ร
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

5 โครงกำรจัดงำนรัฐพธิีและ

งำนวันส ำคัญตำ่ง ๆ ของ

อ ำเภอแมแ่ตง

อุดหนุนงบประมำณใหท้ี่ท ำกำรอ ำเภอ

แมแ่ตง

5,000.00 1 คร้ัง อ ำเภอแมแ่ตง 5,000.00

6 โครงกำรสง่เสริมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิน่ (ประเพณีปี๋

ใหมเ่มอืง)

อุดหนุนงบประมำณใหท้ี่ท ำกำรปกครอง

อ ำเภอแมแ่ตง

5,000.00 2 คร้ัง อ ำเภอแมแ่ตง 5,000.00

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 : สง่เสริมและสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกับภำคกีำรพัฒนำอื่นจำกนอกองคก์ร
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1 โครงกำรด ำเนนิกำรควบคุม

ภำยใน

ใหทุ้กสว่นรำชกำรประเมนิควำมเสีย่ง

และจัดท ำควำมเสีย่งระบบกำรควบคุม

ภำยในสว่นรำชกำรและของเทศบำลฯ

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบฯ

2 โครงกำรจัดสง่บุคลำกรเขำ้

รับกำรฝึกอบรมเพิ่มควำมรู้

เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำร

ปฏบิัตงิำน

จัดสง่เจำ้หนำ้ที่เขำ้รับกำรฝึกอบรม 

สัมมนำ ประชุม ฯ

275,730.00 ผู้บริหำร 

สมำชกิสภำฯ

 พนักงำน

ลูกจำ้ง

ส ำนักปลัดฯ

ทม.เมอืงแกนฯ 275,598.00

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

3 โครงกำรซอ่มแซมวัสดุ 

ครุภัณฑท์ี่ใชป้ฏบิัตงิำน 

ส ำนักปลัดเทศบำล ฯ

ซอ่มแซมครุภัณฑใ์หส้ำมำรถใชง้ำนได้

ตำมปกติ

121,700.00 100% ทม.เมอืงแกนฯ 121,700.00

1. เคร่ืองดูดฝุ่น 6,100

2.โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 14,000

3. โทรทัศน ์LED 39,990

4. กลอ้งถำ่ยวดิโีอ 20,000

5. ศำลพระภูมเิจำ้ที่ 21,048

5. เคร่ืองเสยีงหอ้งประชุม 200,000

ทม.เมอืงแกนฯ 301,138.004

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม

301,138.00โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑท์ี่ใช้

ปฏบิัตงิำนส ำนักปลัดเทศบำล

 ฯ

100%
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1.วัสดุส ำนักงำน  123,004

2.วัสดุไฟฟำ้และวทิยุ  2,100

3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 42,999

4. วัสดุกอ่สร้ำง  4380

5. วัสดุยำนพำหนะและขนสง่  61000

6. วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่  230571

7. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  7730

8. วัสดุคอมพวิเตอร์  24570

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม

496,353.005 โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

เพื่อใชใ้นกำรด ำเนนิงำนส ำนัก

ปลัดเทศบำล

496,354.00 ปีละ 4 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

1.จัดประชุมผู้บริหำร/หัวหนำ้สว่น

รำชกำร
2.จัดท ำร่ำเทศบัญญัตงิบประมำณ

3.น ำเสนอสภำเทศบำล

4.ขอควำมเห็นชอบจำกผู้วำ่ ฯ

5.ประกำศใช ้ประชำสัมพันธ์

7 โครงกำรเพิ่มประสทิธิภำพ

กำรใหบ้ริกำรประชำชนดำ้น

สถำนที่ใหบ้ริกำร

เชำ่พื้นที่ที่ดนิศูนย์กำรเรียนรู้ 5,000.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 5,000.00

8 โครงกำรพัฒนำปรับปรุง

ระบบสำรสนเทศ 

www.muangkaen.org

ท ำบุญตักบำตร ท ำกจิกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์

11,300.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 11,275.00

9 โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล 0.00 ปีละ 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม

6 โครงกำรจัดท ำเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

18,650.00 ทม.เมอืงแกนฯปีละ 1 คร้ัง 18,650.00
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

10 โครงกำรจำ้งเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอกด ำเนนิกำร

ตำ่งๆ ภำยในเขตเทศบำล

จำ้งเหมำบริกำรบุคคล  บริษัท  หำ้ง

ร้ำนตำ่งๆ  เพื่อใหบ้ริกำรตำ่งๆ  ตำม

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม

773,200.00 1  ปี ทม.เมอืงแกนฯ 773,153.25

11 โครงกำรร่วมประกวดประเมนิ

 สง่เสริมสนับสนุนกำรเผย 

แพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน

ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรเทศบำล

จัดสง่ผลงำนเขำ้ร่วมกำรประเมนิกำร

ปฏบิัตริำชกำรขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่

0.00 3 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ชง้บฯ

12 โครงกำรจัดงำนวันท้องถิน่ไทย ตักบำตรท ำบุญท ำกจิกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์

0.00 1 คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00

13 โครงกำรใหบ้ริกำรประชำชน

ชว่งเวลำพักเที่ยง 

12.00-13.00 น.

ทุกสว่นรำชกำร จัดเจำ้หนำ้ที่

ผลัดเปลีย่นคอยใหบ้ริกำรประชำชนใน

ชว่งเวลำพักเที่ยง (12.00-13.00น.)

0.00 6 สว่น

รำชกำร

ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบฯ
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4.  ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  :  การพฒันาบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

        แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  :  กำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงจติส ำนกึของบุคลำกรในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม

                                       รับผิดชอบตอ่สว่นรวม และพร้อมรองรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน

ล ำดับที่ โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของกจิกรรม/โครงกำร
งบประมำณที่ตัง้ไว้

(บำท)
เป้ำหมำย สถำนที่ด ำเนนิกำร

งบประมำณที่ใช ้

(บำท)
หมำยเหตุ

14 โครงกำรกจิกรรม 5 ส ทุกสว่นรำชกำรด ำเนนกิำรกจิกรรม 5 ส

 ทุกวันศุกร์สุดท้ำยของเดอืน

0.00 6 สว่น

รำชกำร

ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบฯ

15 โครงกำรจัดนทิรรศกำร

เผยแพร่ผลงำนของเทศบำล

เขำ้ร่วมจัดนทิรรศกำรแสดงผลงำนของ

เทศบำลเมอืงเมอืงแกนพัฒนำใหเ้ป็นที่

ประจักษ์  และเป็นตน้แบบใหห้นว่ยงำน

อื่นที่สนใจ  เชน่ในกำรประชุมสันนบิำต

0.00 1  คร้ัง ทม.เมอืงแกนฯ 0.00 ท ำแตไ่มใ่ช้

งบฯ

16 ช ำระหนี้เงนิกู้ ช ำระหนี้เงนิกู ้                                 

  - ธ.กรุงไทย  รำยได ้ 1,138,700   

   - กสท.     รำยได ้ 105,000

1,731,870.00 ธ.กรุงไทย/

กสท.

ทม.เมอืงแกนฯ 1,731,861.89

17 ช ำระดอกเบี้ยเงนิกู้ ช ำระดอกเบี้ยเงนิกู ้                          

 - ธ.กรุงไทย    251,700               

 - กสท.        78,173

329,870.00 ธ.กรุงไทย/

กสท.

ทม.เมอืงแกนฯ 329,854.80

4,711,567.00 4,709,980.94

10,919,007.00 10,917,386.94

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 7

รวมงบประมาณด าเนนิการ  ส านกัปลัดเทศบาล


