
งบประมาณ

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

1 โครงการจดุบรกิาร

อนิเตอรเ์นต็ตําบล

1. จดัตัง้จดุบรกิารอนิเตอรเ์นต็

สําหรับใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร

10,000.-  

อุดหนนุทัว่ไป

1 แหง่ อาคาร

เทศบาลฯ

1.  ยุทธศาสตร์   :  การพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิต

พ.ศ. 2555

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา

หนา้ 14

แนวทางการพัฒนา  :  4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพยีงพอ

สถานที่

ดําเนนิการ

บัญชโีครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน  ประจําป ี พ.ศ. 2555

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ

 พ.ศ.  2554
เปา้หมาย

๒.  ยุทธศาตร์  :  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  :  ๑. สง่เสรมิ สนับสนุนการทอ่งเที่ยว พัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยวทางประวัตศิาตรแ์ละวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและวถิชีวีติของคนในชุมชน

งบประมาณ

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

1 โครงการส่งเสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร

โดยชุมชนเพื่อการเรยีนรู้

จัดงาน "หนาวนี้ที่เมอืงแกน" ครัง้ที่ 

2 โดยมีกจิกรรมตา่ง ๆ อาทิเชน่ 

การแข่งขันการทําอาหาร แข่งขัน

จักรยาน วิ่งมาราธอน การจัดทําไส้

อั่วยาวที่สุดในโลก การประกวด

ถา่ยภาพ กาดมั่วครัวแลง การจัด

แสดงนทิรรศการผลิตภัณฑโ์อทอป 

และส่งเสรมิ แนะนําแหล่งท่องเที่ยว

ที่พัก รา้นอาหาร ฯลฯ

4,800,000 
งบจังหวัด 

2,000,000 

บาท งบอบจ.

300000 

งบสสว

2,000,000 งบ

เทศบาล 

500,000

1 ครัง้ สนามกฬีา

กลาง

เทศบาล

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555



งบประมาณ

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

2 โครงการจดังาน

มหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ ครัง้ที ่36

อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับใหท้ี่ทํา

การปกครองจังหวัดเชยีงใหม่ 

และที่ทําการปกครองอําเภอแม่

แตง

15,000.-  

อุดหนนุทัว่ไป

2 แหง่ สวนบวก

หาด อ.

เมือง  

เชยีงใหม่

3 โครงการจัดงานกาชาด

และงานฤดูหนาวจังหวัด

เชยีงใหม่

อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน

กาชาดจังหวัดเชยีงใหม่ประจําปี

ใหท้ี่ทําการปกครองจังหวัด

15,000.-  

อุดหนนุทัว่ไป

2 แหง่ ศาลากลาง

จังหวัด

เชยีงใหม่

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

หนา้ 15

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

เชยีงใหม่ ใหท้ี่ทําการปกครองจังหวัด

เชยีงใหม่ และที่ทําการปกครอง

อําเภอแม่แตง

เชยีงใหม่



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝกึอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปอ้งกันภยัฝา่ยพลเรอืน

 - ฝกึอบรม เขา้คา่ย ศกึษาดูงาน 250,000.- 

อุดหนนุทัว่ไป

3 แหง่ ปอ้มบา้น

ปง  ปา่จี้ 

และปา่ไผ่

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

3. การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

แนวทางการพัฒนา : 1 สง่เสรมิสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

พ.ศ. 2555

หนา้ 16

2 โครงการชว่ยเหลือ

ผูป้ระสบภยั(จดัซื้อวัสดุ)

จดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค

 บรโิภค เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอ้นของประชาชน เชน่ ผา้

หม่ เสื้อกันหนาว น้ําดื่ม อาหาร 

ฯลฯ

500,000.- 

 อุดหนนุทัว่ไป

ผูป้ระสบ

สาธารณ

ภยั 100 %

ทม.เมือง

แกนฯ

3 โครงการซอ่มแซม วัสดุ

 ครุภณัฑ ์เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบตังิานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

ซอ่มแซมวัสดุ ครุภณัฑ ์ทีช่ํารุด 

ใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ

100,000.-  

   อุดหนนุทัว่ไป

100% ทม.เมือง

แกนฯ



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จดัซื้อวัสดุเพื่อใชใ้นการ

ปฏบิัตงิานของงานปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

480,000.- 

อุดหนนุทัว่ไป

  -  วัสดุสํานักงาน 5,000.00      

  -  วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,000.00      

  -  วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 30,000.00    

4 โครงการจดัซื้อวัสดุ 

 อุปกรณเ์พื่อใชใ้น

งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

วัสดุ 

จํานวน 

7  ชนดิ

เทศบาลฯ

 หนา้    17

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนินการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

  -  วัสดุไฟฟา้และวทิยุ 30,000.00    

  -  วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 70,000.00   

  -  วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 250,000.00  

   -  วัสดุเครื่องแตง่กาย 20,000.00    

  -  วัสดุเครื่องดับเพลงิ 100,000.00  



งบประมาณ

(บาท) ต.ค

.

พ.ย

.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อปพร.รว่ม

ใจปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั อุบตัภิยั

และความสงบเรยีบรอ้ย

อาสาสมัคร อปพร. อยูเ่วรยาม

และดูแล ความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพยส์ินของประชาชน ใน

หว้งเวลา 20.00 - 06.00 น.

250,000 

อุดหนนุทัว่ไป

4 แหง่ ปอ้มปา่จี้ 

ปอ้มบา้น

ปง ปอ้มปา่

ไผ ่ปอ้มวัง

ดิน

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2553 พ.ศ. 2554

 หนา้    18

ลําดับที่

แนวทางการพัฒนา  2. สง่เสรมิ การจัดบรกิารเพื่อความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

2 โครงการปอ้งกันและ

แกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุ

ทางถนน

ตัง้จดุบรกิาร และอํานวยความ

สะดวกสําหรับประชาชน ในชว่ง

เทศกาล

20,000.- 

อุดหนนุทัว่ไป

2 ครัง้ บรเิวณ

ด้านหนา้

อาคาร

สํานกังาน

เทศบาล

3 โครงการจดัสายตรวจ

ประจําตําบล รว่มกับ

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ

จา้หนา้ทีป่อ้งกัน อปพร. และ

ตํารวจในพื้นที ่รว่มออกสายตรวจ

ในพื้นทีใ่นชว่งเวลา 

20.00-05.00 น.

0 100% พื้นที่

เทศบาล

เมืองเมือง

แกนฯ



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จดัประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล ฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จดัทําแผนพัฒนาเทศบาล

3 ครั้ง

2. รวบรวมและจดัทํา 3 ฉบับ

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2553

แนวทางการพัฒนา   : 1. เปิดโอกาสและชอ่งใหภ้าคประชาชนแสดงความเห็นและมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจในการดําเนนิกจิกรรมของ อปท.

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ

หนา้  19

7.  การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

1 โครงการจดัทํา 

ปรับปรุง ทบทวน 

แผนพัฒนาเทศบาล

10,000.- 

พ.ศ. 2554
เปา้หมาย

2. รวบรวมและจดัทํา

แผนพัฒนาเทศบาลแผน

ยุทธศาสตร ์แผนสามปี และ

แผนดําเนนิงาน

3 ฉบับ

3. ประกาศใชแ้ละ

ประชาสัมพันธใ์นสว่นที่

เกี่ยวขอ้ง

3 ครั้ง

10,000.- 

อุดหนุนทั่วไป
เทศบาลฯ



งบประมาณ

(บาท) ต.ค

.

พ.ย

.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จดัประชุมคณะกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาล

1 ครัง้

2. แตง่ตัง้ จนท.ดําเนนิการ

สํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชน

1 ครัง้

2 โครงการตดิตาม

และประเมนิผลการ

พัฒนาเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

5,000.-  

อุดหนุนทั่วไป

พ.ศ. 2555

หนา้  20

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

ประชาชน

3. รวบรวมและจดัทํา

รายงานผลการดําเนนิงาน

ประจําปี 2555 และ

รายงานผลความพงึพอใจ

ของประชาชน

2 ฉบับ

4. ประกาศใช ้และ

ประชาสัมพันธใ์นสว่นที่

เกี่ยวขอ้ง

1 ครัง้



งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เวทปีระชาคมนายกพบ

ประชาชน

2. ใหบ้รกิารรับเรื่อง

รอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์และ

บรกิารชําระภาษ ีดา้น

ทะเบยีนราษฎร ์ฯลฯ3. ใหบ้รกิารตัดผม สอนทํา

ขนม ทําอาหาร

หนา้  21

2 โครงการเทศบาล

เคลื่อนที่พบ

ประชาชน

20,000 

อุดหนุนทั่วไป

3 ครัง้ พื้นที่

เทศบาล

เมืองเมือง

แกนพัฒนา

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

ขนม ทําอาหาร

4. กจิกรรมมอบเบี้ย

สงเคราะห ์และ กจิกรรม

อื่น ๆ
3 โครงการเสรมิสรา้ง

ความรูเ้กี่ยวกับ

ประชาธปิไตยและ

การมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล

จดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

เทศบาลและผู้บรหิาร

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา

50,000.- 

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ ทม.เมอืง

แกนฯ



งบประมาณ

(บาท)
ต.ค

.

พ.ย

.
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทําวารสารเทศบาล

2. จัดทํารายงานกจิการ

3. จัดทําปา้ยประชาสัมพันธ์

4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธอ์ื่น ๆ

1. ขออนุเคราะห์

ออกอากาศคลื่นวทิยุชุมชน 
โครงการ

5 0 สถานี

วทิยุ FM

เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

250,000.-

 อุดหนุน

ทั่วไป

4 ประเภท4 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กจิการเทศบาล

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

หนา้  22

พ.ศ. 2555

ออกอากาศคลื่นวทิยุชุมชน 

97.5 MHz

2. จดัเจา้หนา้ที่เทศบาล

ดําเนนิรายการ และ

ประชาสัมพันธท์างวทิยุชุมชน

1. จดัประชุมประชาคม

ระดับชุมชน 1 ครัง้ 27 ชุมชน

2. จดัประชุมประชาคม

ระดับตําบล 1 ครัง้ เทศบาลฯ

3. สรุปจดัทําแผนชุมชน 1 เลม่ เทศบาล

ประชาสัมพันธ์

กจิกรรมและผล

การดําเนนิงานของ

เทศบาลทางวทิยุ

ชุมชน

ทุกวัน 

เวลา 

08.00 -

 17.00

 น.

วทิยุ FM

 97.5 

MHz

โครงการสง่เสรมิ

การจดัทําแผนชุมชน

6 13,500.- 

 อุดหนุน

ทั่วไป
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดังาน

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา 5 

ธันวามหาราชฯ(วัน

พอ่แหง่ชาต)ิ

จดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิฯ

 และมอบรางวัลพอ่ดเีดน่

70,000 

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

2 โครงการจดังาน จดักจิรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตักบาตร ปลูกตน้ไม ้ถวาย

30000  

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ เทศบาล

เมอืง

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

7.  การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

แนวทางการพัฒนา 2. สง่เสรมิและสนับสนุนการทํางานรว่มกับยภาคกีารพัฒนาอื่นจากภายนอกองคก์ร

โครงการจดังาน

เฉลมิพระเกยีรตวิัน

คลา้ยวันประสูตร

พระเจา้หลานเธอ

พระองคเ์จา้ทปีังกร

รัศมโีชตฯิ

ตักบาตร ปลูกตน้ไม ้ถวาย

เป็นพระราชกุศล

อุดหนุนทั่วไป เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

3 โครงการจดังาน

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา 12 

สงิหามหาราชนิ ี(วัน

แมแ่หง่ชาต)ิ

จดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิฯ

 และมอบรางวัลแมด่เีดน่

50,000 

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตวิันคลา้ยวัน

ประสูตรพระเจา้ว

รวงศเ์ธอพระองค์

เจา้ศรรีัศมิ์ ฯ

จดักจิรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตักบาตร ปลูกตน้ไม ้ถวาย

เป็นพระราชกุศล

30,000  

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ เทศบาล

เมอืง

เมอืง

แกน

พัฒนา

5 โครงการศูนย์

ประสานงานของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นจงัหวัด

อุดหนุนงบประมาณให้

สํานักงานสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่นจงัหวัด

เชยีงใหม่

20,000  

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ สนง.

ทอ้งถิ่น

จงัหวัด

เชยีงใหม่

พ.ศ. 2555
ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554

สว่นทอ้งถิ่นจงัหวัด

เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ เชยีงใหม่

6 โครงการสง่เสรมิ

การบรหิารจดัการ

หอพระศตวรรษ

มุณศีรแีมแ่ตง

อุดหนุนงบประมาณให้

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

ขี้เหล็ก

3,000  

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ หอพระ

ศตวรรษ

มุณฯี

7 โครงการศูนยข์อ้มูล

ขา่วสารของทาง

ราชการขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้

สํานักงานสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่นอําเภอแมแ่ตง

20,000  

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ ทถ. 

อําเภอ

แมแ่ตง
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจดังานรัฐ

พธิแีละงานวัน

สําคัญตา่ง ๆ

อุดหนุนงประมาณใหท้ี่วา่

การอําเภอแมแ่ตง

5,000   

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ อําเภอ

แมแ่ตง

9 โครงการสง่เสรมิ 

สนับสนุน บูรณะ 

วัดธาราทพิยช์ัย

ประดษิฐ์

อุดหนุนงบประมาณให้

องคก์ารบรหิารสว่นตําบล  

แมแ่ตง

5,000   

อุดหนุนทั่วไป

1 ครัง้ วัดธารา

ทพิย์

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ

ดําเนนิการควบคุม

ภายใน

ใหทุ้กสว่นราชการประเมนิ

ความเสี่ยง และจดัทําความ

เสี่ยงระบบการควบคุม

ภายในของสว่นราชการ และ

ของเทศบาล

0 1 ครัง้ เทศบาลฯ

                                 และพรอ้มรองรับการตรวจสอบจากประชาชน

หนา้  26

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

แนวทางการพัฒนาที่ 3. การพัฒนาประสทิธภิาพการทํางาน สรา้งจติสํานกึของบุคลากรในการใหบ้รกิารประชาชน ยดึหลักคุณธรรม จรยิธรรม รับผิดชอบตอ่สว่นรวม
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการฝกึอบรมเพิ่ม

ประสิทธภิาพบคุลากร

ฝกึอบรมพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม ศกึษาดูงาน

100,000 

อุดหนนุทัว่ไป

ผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา

 พนกังาน 

ลูกจา้ง 

200 คน

เทศบาลฯ

3 โครงการจดัส่งบคุลากร

เขา้รับการฝกึอบรม

เพิ่มความรูเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

จดัส่งเจา้หนา้ทีเ่ขา้รับการ

ฝกึอบรม สัมมนา ประชุม พัฒนา

ประสิทธภิาพการทํางาน

300,000 

อุดหนนุทัว่ไป

ผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา

 พนกังาน 

ลูกจา้ง สป.

เทศบาลฯ

พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2554สถานที่

ดําเนนิการ
เปา้หมาย

รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
โครงการ/กจิกรรมลําดับที่

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบตังิาน

ลูกจา้ง สป.

4 โครงการซอ่มแซม วัสดุ

 ครุภณัฑ ์ทีใ่ช้

ปฏิบตังิานสํานกั

ปลัดเทศบาล

ซอ่มแซมครุภณัฑ ์ใหส้ามารถใช้

งานได้ตามปกติ

150,000   

อุดหนนุทัว่ไป

100% เทศบาลฯ

จดัซื้อกล้องวงจรปดิ 200,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 ชุด

จัดซื้อคอมพวิเตอร ์

34,000  

อุดหนนุทัว่ไป 2 เครื่อง

จัดซื้อกล้องถา่ยรูป

30,000 

อุดหนนุทัว่ไป 1 ตัว

หนา้  27

5 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

เพื่อใชใ้นการ

ปฏิบตังิานสํานกั

ปลัดเทศบาล

เทศบาลฯ
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งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จดัซื้อวัสดุดังนี้ 835,000.- 

อุดหนนุทัว่ไป

 725,000 

รายได้ 

110,000

  -  วัสดุสํานักงาน 300,000.00  

  -  วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00    

  - วัสดุงานบา้นงานครัว 100,000.00  

  -  วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 50,000.00    

โครงการจดัซื้อวัสดุ 

 อุปกรณเ์พื่อใชใ้น

การดําเนนิงาน

สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุ 

จํานวน 8

  ชนดิ

เทศบาลฯ6

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555

  -  วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 300,000.00  

  - วัสดุกอ่สรา้ง 5,000.00      

   -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000.00    

  -  วัสดุเครื่องดับเพลงิ 100,000.00  

1. จดัประชุมผูบ้รหิาร หัวหนา้

ส่วนราชการ

2. จดัทํารา่งเทศบญัญัติ

งบประมาณ

3. นําเสนอสภาเทศบาล

4.ขอความเห็นชอบจากผูว้า่

ราชการจงัหวัด

5. ประกาศใช ้ประชาสัมพันธ์

งบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการจดัทําเทศ

บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจําปี

7 10,000 

อุดหนนุทัว่ไป

หนา้  28

รายละเอยีดของกจิกรรม /  พ.ศ.  2554งบประมาณ พ.ศ. 2555
ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554



(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ใหบ้รกิารประชาชน

ด้านสถานทีใ่หบ้รกิาร

เชา่อาคาร และพื้นทีเ่พื่อใชเ้ปน็ที่

บรกิารคลินกิชุมชน และ การ

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

55,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 แหง่ เทศบาลฯ

9 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

www.muangkaen.org

พัฒนาเวปไชด์  บนัทกึขอ้มูล 

ปรับปรุงใหเ้ปน็ปจัจบุนั

10,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 ครัง้ เทศบาลฯ

10 โครงการจา้งเหมา

บรกิารบคุคลภายนอก

เพื่อดําเนนิการตา่ง ๆ 

จา้งเหมาบคุคลภายนอก 

เพื่อปฏบตังิานถา่ยภาพ 

ประมวลผลคอมพวิเตอร ์ซักอบ 

180,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 ครัง้ เทศบาลฯ

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
โครงการ

เปา้หมาย
ดําเนนิการ

เพื่อดําเนนิการตา่ง ๆ 

ของสํานกัปลัดเทศบาล

ประมวลผลคอมพวิเตอร ์ซักอบ 

รดีผา้ม่าน ฯลฯ

11 โครงการจดังานวัน

เทศบาล

ทําบญุตกับาตร  ทํากจิกรรม

บําเพ็ญประโยชน์

10,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 ครัง้ เทศบาลฯ

12 โครงการรว่มประกวด

ประเมิน ส่งเสรมิ 

สนบัสนนุการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธผ์ลงาน

ด้านการบรหิารจดัการ

เทศบาล

จดัส่งผลงานเขา้รว่มโครงการ

รางวัลพระปกเกล้า  รางวัลการ

บรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี  การ

ประเมินการปฏิบตัริาชการของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

10,000  

อุดหนนุทัว่ไป

3 ครัง้ เทศบาลฯ

งบประมาณ

หนา้  29

รายละเอยีดของกจิกรรม /  พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555งบประมาณ
ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม

รายละเอยีดของกจิกรรม / 

โครงการ
เปา้หมาย

สถานที่

ดําเนนิการ

 พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555



(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการจดังานวัน

ทอ้งถิ่นไทย

ตกับาตร ทําบญุ ทํากจิกรรม

บําเพ็ญประโยชน์

5,000 

อุดหนนุทัว่ไป

1 ครัง้ เทศบาลฯ

14 โครงการใหบ้รกิาร

ประชาชนชว่งเวลาพัก

เทีย่ง (12.00 - 

13.00น.)

ทกุส่วนราชการ จดัเจา้หนา้ที่

ผลัดเปลี่ยนคอยใหบ้รกิาร

ประชาชนในชว่งเวลาพักเทีย่ง 

(12.00 - 13.00 น)

0 6 ส่วน

ราชการ

เทศบาลฯ

15 โครงการกจิกรรม 5 ส ทกุส่วนราชการ ดําเนนิการ

กจิกรรม 5 ส ทกุวันศุกรส์ุดทา้ย

ของเดือน

0 6 ส่วน

ราชการ

เทศบาลฯ

1,248,300 

อุดหนุนทั่วไป
ธ.กรุงไทย เทศบาลฯ14 โครงการชําระหนี้เงนิกู้ ชําระหนี้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ย

ลําดับที่ โครงการ/กจิกรรม
โครงการ

เปา้หมาย
ดําเนนิการ

อุดหนุนทั่วไป

439,300 

รายได้

กสท.


