ประกาศเทศบาลตําบลลํานางแกว
เรื่อง ใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๖ (๒) เทศบาลตํ า บลลํ า นางแกวไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ป0
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป3นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลในชวงระยะเวลาป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลํานางแกวแลว จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสมหวัง เจตนา)
นายกเทศมนตรีตําบลลํานางแกว

คํานํา
องค!กรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นและพัฒนาประเทศโดยสวนรวม เทศบาลตําบลลํานางแกวเป3นหนวยงานองค!กรปกครองสวนทองถิ่นประเภท
หนึ่ง จึ งมี หนาที่ สงเสริมสนั บสนุ นการกระจายอํา นาจในการปกครองและการบริห ารงานในสวนรั บผิ ดชอบของ
เทศบาลตําบลลํา นางแกว โดยใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการบริห ารงานขององค!กรดวย เพื่อใหการ
บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค!ขององค!กร
ภายใตการกระจายอํ า นาจใหแกองค! กรปกครองสวนทองถิ่ น กอใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลายประการ
โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจใหแกองค!กรปกครองสวนทองถิ่น การวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็เป3นภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอนอีกอยางหนึ่ง เทศบาลตําบลลํานางแกวจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลํานาง
แกวใหมุงไปสูสภาพการณ!อันพึงประสงค!ไดอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน!สูงสุด
แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลํานางแกวจัดทําขึ้นภายใตกรอบและแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุ ทธศาสตร! การพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลลํ า นางแกว และแผนพั ฒ นาสามป0 แผนการดํ า เนิ น งานฉบั บ นี้ จ ะเป3 น
แนวทางชวยใหการพัฒนาของเทศบาลตําบลลํานางแกวบรรลุวัตถุประสงค!และเปBาหมายการพัฒนาได
เทศบาลตําบลลํานางแกว
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- ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ระยะเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน!ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
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ภาคผนวก

ส)วนที่ 1
บทนํา
แผนการดํ า เนิ น งาน หมายความวา แผนการดํ า เนิ น งานขององค! ก รปกครองสวนทองถิ่ น ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น
ประจํ า ป0 ง บประมาณหนึ่ ง ๆ โดยโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ จ ะบรรจุ ในแผนการดํ า เนิ น งานจะมี ที่ มาจาก
งบประมาณรายจายประจําป0ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุด หนุนที่องค! กรปกครองสวนทองถิ่ น
อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) โครง/กิจกรรมการพัฒนาที่องค!กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภู มิ ภ าค หรื อหนวยงานอื่ น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น โดยทางองค!กรปกครองสวนทองถิ่นจะตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป0ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนอกจากนี้ยังมาจากโครงการ/
กิ จ กรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ อ งค! ก รปกครองสวนทองถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น วาจะเกิ ด ประโยชน! ใ นการประสานการ
ดําเนินงานในพื้นที่ดวย
วัตถุประสงค5ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดใหองค!กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร!, แผนพัฒนาสามป0และแผนการดําเนินงาน สําหรับ
แผนการดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค!เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค!กรปกครองสวนทองถิ่นประจําป0งบประมาณนั้น ๆ และรวมถึงโครงการและกิจกรรมของ
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค!กรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งแผนการดําเนินงานเป3นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในป0งบประมาณ
นั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในป0งบประมาณนั้นขององค!กรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงาน ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป0มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย และเพื่อลดความ
ซ้ําซอนของโครงการ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองค!กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับ สนุ นการจั ด ทํ าแผนพัฒ นาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค! กร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องค!กรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค! ก รปกครองสวนทองถิ่ น จั ด ทํ า รางแผนการ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค!กรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน
ตาง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความเห็น
ขอบ

5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเป3นแผนการดําเนินงาน
โดยใหปOดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและตองปOดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเป9นแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค!กรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอร)างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณาร)างแผนการดําเนินงาน

เสนอร)างฯ ต)อผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป0งบประมาณ นั้น ๆ
หากคาดวาจะดําเนินการจัดทําไมเสร็จภายในกําหนดใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตอ
ผูบริหารทองถิ่น
ภายหลังจากองค!กรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานเสร็จแลว หากองค!กรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องค!กรปกครองสวนทองถิ่นในป0งบประมาณนั้น ให
องค!กรปกครองสวนทองถิ่นในป0งบประมาณนั้น ใหองค!กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเตอมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ
การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเป3นอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ประโยชน5ของแผนการดําเนินงาน
การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานเป3 น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะชวยใหองค! กรปกครองสวนทองถิ่ น ไดพิ จ ารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและสงผลใหเชิงสนับสนุนและ
เป3นอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองค!กรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากร
การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน!สาธารณะสูงสุด
แผนการดําเนินงานเป3นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เป3นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป3นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค!กร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําใหทราบกิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละป0งบประมาณไดลวงหนาและใชเป3นแนวทางการ
บริหารงานของเทศบาลดวย มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ

ส)วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สรุปงบประมาณประจําป 2556
ในป0งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2556 เทศบาลประมาณรายรับไว จํานวน 32,686,000 บาท ในสวนของ
ประมาณการรายจายประจํ า ป0 พ.ศ. 2556 กํ า หนดวงเงิ น รายจายไว จํ า นวน 32,686,000 บาท ในการจั ด ทํ า
งบประมาณของเทศบาล เป3นการจัดงบประมาณแบบสมดุล (รายรับ = รายจาย)
งบประมาณรายจ)ายตามหมวดรายจ)ายประจําป พ.ศ. 2556
ยอดรวม 32,686,000 บาท
แผนงาน/งาน
ประมาณการป0 56
1. รายจ)ายงบกลาง
6,748,726
2. รายจ)ายงบบุคลากร
10,192,080
- หมวดเงินเดือน (ฝSายการเมือง)
(1,912,440)
- หมวดเงินเดือน (ฝSายประจํา)
(8,279,640)
3. รายจ)ายงบดําเนินการ
8,403,674
- หมวดคาตอบแทน
(1,514,400)
- หมวดคาใชสอย
(3,951,000)
- หมวดคาวัสดุ
(2,585,274)
- หมวดคาสาธารณูปโภค
(353,000)
4. งบรายจ)ายเพื่อการลงทุน
5,549,200
- หมวดคาครุภัณฑ!
(601,200)
- หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
(4,948,000)
5. รายจ)ายงบรายจ)ายอื่น
6. รายจ)ายงบเงินอุดหนุน
- หมวดเงินอุดหนุน
(302,000)
รวม
32,686,000

งบประมาณรายจ)ายตามแผนงาน
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1.1 สํานักปลัดเทศบาล
- เงินเดือนฝSายการเมือง
- เงินเดือนฝSายประจํา
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ!
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
- เงินอุดหนุน
รวม
1.1.2 กองคลัง
- เงินเดือนฝSายการเมือง
- เงินเดือนฝSายประจํา
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ!
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
- เงินอุดหนุน
รวม

งบประมาณ

12,482,220

บาท

1,912,440
4,324,680
1,223,400
2,090,000
755,000
345,000
254,700
32,000
10,937,220

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,433,000
60,000
100,000
110,000
52,000
1,755,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

295,200

บาท

3. แผนงานการศึกษา
3.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ
3.1.1 กองการศึกษา
- เงินเดือนฝSายการเมือง
- เงินเดือนฝSายประจํา
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ!
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง

งบประมาณ

4,263,754

บาท

835,160
30,000
1,061,000
1,225,274
8,000
46,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- เงินอุดหนุน
- รายจายอื่น
รวม
4. แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
4.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
4.1.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เงินเดือนฝSายการเมือง
- เงินเดือนฝSายประจํา
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ!
- เงินอุดหนุน
รวม
5. แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
5.1 หนวยงานผูรับผิดชอบ
5.1.1 กองชาง
- เงินเดือนฝSายการเมือง
- เงินเดือนฝSายประจํา
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
- คาครุภัณฑ!
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
- เงินอุดหนุน
รวม
6. แผนงานสังคมสงเคราะห5
งบประมาณ
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ
8. แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
8.1 หนวยผูรับผิดชอบ
8.1.1 สํานักปลัดเทศบาล
- คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เงินเบี้ยยังชีพคนชรา

1,670,320
4,875,754

บาท
บาท
บาท

1,826,100

บาท

609,100
106,000
610,000
265,000
146,000
90,000
1,826,100
6,543,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,077,700
95,000
90,000
230,000
102,500
4,948,000
6,543,200
80,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,748,726

บาท

6,748,726
16,381
366,790
80,000
4,458,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินเบี้ยยังชีพผูปSวยเอดส!
เงินสํารองจาย
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เงินงบประมาณรายจายทั่วไป ตั้งชวยเหลือรายจายเฉพาะกาล
รวม

372,000
18,000
805,315
282,240
200,000
150,000
6,748,726

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สรุปงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําป 2556
ยุทธศาสตร5/แนวทาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงานประจําป 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวนโครงการ
คิดเป9นรอยละของ จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร!โครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง ซอมแซมและรักษาเสนทาง
การคมนาคม สะพานทานเทา ทางระบายน้ํา งานอาคารใหมี
มาตรฐานใชการไดดี
1.2 แนวทางการพัฒนาดานการสื่อสารไฟฟBาแสงสวางและการ
โทรคมนาคม
1.3 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตร!ดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการออมทรัพย!
2.3 แนวทางการพัฒนาการหาตลาดเพื่อใชเป3นแหลงจําหนายสินคา
รวม

10

13.34

4,448,000

-

-

หน)วยดําเนินการ

13.61

กองชาง

-

10

รอยละของ
งบประมาณ

-

13.34

4,448,000

13.61

-

-

-

-

สํานักปลัด
-

ยุทธศาสตร5/แนวทาง
3. ยุทธศาสตร!การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพเพื่อออกกําลังกายและพักผอน
หยอนใจ
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดอบรมชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาใหการสงเคราะห!แกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คน
พิการฯ
3.4 แนวทางการพัฒนาจัดอบรมใหความรูดานสาธารณสุข
3.5 แนวทางการพัฒนาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ!ในการปBองกันและรักษา
โรคตาง ๆ
รวม
4. ยุทธศาสตร!การพัฒนาดานการเกษตร
4.1 แนวทางการพัฒนาใหการอบรมการประกอบอาชีพการเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาเมล็ดพันธุ!ใหกับเกษตรกร
4.3 แนวทางการพัฒนาอบรมการบริหารจัดการผลิตสินคาเกษตร
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป9นรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

4

5.34

370,000

1.14

สํานักปลัด

10

13.34

510,000

2.64

ทุกกอง

3

4.00

4,848,000

14.84

สํานักปลัด

2
1

2.67
1.34

120,000
60,000

0.37
0.19

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

20

26.67

5,908,000

19.15

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร5/แนวทาง
5. ยุทธศาสตร!ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาในตําบล
5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาใน
ตําบล
5.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
5.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน
5.5 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษา
5.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาคนและสังคม
รวม
6. ยุทธศาสตร!พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและรักษาความสะอาด
ของชุมชน
6.2 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกถึงผลกระทบจากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป9นรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

2

2.67

18,000

0.06

กองการศึกษา

4
1
12
19

5.34
1.34
16.00
25.34

2,620,594
20,000
579,000
3,237,594

8.02
0.07
1.78
9.91

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
-

-

-

-

-

1

1.34

100,000

0.31

กองการศึกษา

1

1.34

100,000

0.31

-

ยุทธศาสตร5/แนวทาง
7. ยุทธศาสตร!ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
7.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประชาสัมพันธ!งานขององค!กรให
ประชาชนไดมีสวนรวมและรับทราบขอมูลขาวสารขององค!กร
7.3 แนวทางการพัฒนาจัดหาอาคารสถานที่และอุปกรณ!ตาง ๆ ที่ใช
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในองค!กร
7.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและ
การใหบริการ
รวม
8. ยุทธศาสตร!การพัฒนาดานการแกไขปYญหาความเดือดรอนเรงดวน
ของประชาชน
8.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการใหบริหารใหเอื้อตอการ
แกไขปYญหาความเดือดรอนของประชาชนและใหการชวยเหลือ
ประชาชน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป9นรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

12
4

16.00
5.34

14,655,891
227,000

44.84
0.70

ทุกกอง
สํานักปลัด

5

6.67

2,460,200

7.53

ทุกกอง

1

1.34

10,000

0.03

22

29.34

17,353,091

53.09

สํานักปลัด/กอง
คลัง
-

3

4.00

1,155,315

3.54

สํานักปลัด

3

4.00

1,155,315

3.54

-

ยุทธศาสตร5/แนวทาง
9. ยุทธศาสตร!ดานการทองเที่ยว
9.1 แนวทางการพัฒนาจัดทําสถานที่ทองเที่ยวประจําตําบล
รวม
รวมทุกยุทธศาสตร5การพัฒนา

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป9นรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

-

-

-

-

-

1. ภายใตยุทธศาสตร5โครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1.
เพื่อปรับปรุง ซอมแซม กอสรางถนน สะพานใหดีขึ้น
2.
เพื่อใหมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก
3.
เพื่อใหมีไฟฟBาและแสงสวางเพียงพอ
4.
สงเสริมใหประชาชนมีเสนทางขนสงสินคาไดสะดวกขึ้น
5.
เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภค
6.
เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดใชและมีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ
7.
เพื่อใหประชาชนมีโทรศัพท!ใชทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1.
แนวทางการพัฒนาดานกอสรางปรับปรุง ซอมแซมและรักษาเสนทางการคมนาคม สะพาน ทางเทา ทางระบายน้ํา และงานอาคารใหมีมาตรฐานใชการไดดี
2.
แนวทางการพัฒนาดานการสื่อสารไฟฟBาแสงสวางและการโทรคมนาคม
3.
แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
1. ยุทธศาสตร5ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ)อมแซมและรักษาเสนทางการคมนาคมฯ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตร.ม.
หนา 0.15 ม.

2. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 450 ตร.ม.
หนา 0.15 ม. วางทอ คสล.ขนาด 0.40
เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 5 ทอน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 600 ตร.ม.
หนา 0.15 ม.วางทอ คสล.ขนาด 0.40
เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 5 ทอน

3. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
350,000 บานลําประโคนเหนือ
หมูที่ 5 (ถนนสาม
แยกบานลําประโคน
เหนือบานซับนอย –
วัดลําประโคนเหนือ)
250,000 บานซับนอย หมูที่ 7
(ถนนลูกรังบานนาย
ผันเรียบคลองซับ
นอย)
355,000

บานพัดทะเล หมูที่ 2
(ถนนดินซอยบาน
นายผัน ชวงหนาวัด
พัดทะเล)

หน)วย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

1. ยุทธศาสตร5ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ)อมแซมและรักษาเสนทางการคมนาคมฯ
โครงการ/กิจกรรม
4. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

5. กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

6. กอสรางถนนลาดยาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 285 ตร.ม.
หนา 0.15 ม.วางทอ คสล.ขนาด 0.40 ม.
จํานวน 1 แถวๆละ 4 ทอน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม. หรือมี
ปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 760 ตร.ม.หนา
0.15 ม.
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 650.00 ม.
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 3,250
ตร.ม.

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
165,000 บานซับนอย หมูที่ 7
(ถนนลูกรังซอยบาน
นางชมอย)
448,000

962,000

บานลํานางแกว
หมูที่ 1 (ถนนบาน
นายพรอม – ศาลตา
ปูSไปโนนสําโรง ชวง
ที่ 3)
บานโนนสําโรง
หมูที่ 4 (ถนนสาย
บานโนนสําโรง –
บานลําประโคน ชวง
ที่ 7)

หน)วย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

1. ยุทธศาสตร5ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ)อมแซมและรักษาเสนทางการคมนาคมฯ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
7. กอสรางถนนลาดยาง
890,000 บานพัดทะเล
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 725.00 ม.
หมูที่ 2(ถนนลาดยาง
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 3,625
บานพัดทะเล – สี่
ตร.ม.
แยกศาลตาปูSและ
ถนน คสล.ซอยบาน
ผูใหญเขียว)
8. กอสรางถนนลาดยาง
438,000 บานซับยาง หมูที่ 6
กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 380.00 ม.
(ซอยบานผูใหญ
หรือมีปริมาณผิวจราจรไมนอยกวา 1,900
ประสานจากทอลอด
ตร.ม.
เหลี่ยม – ทางโคงเสา
ไฟฟBาทายสุดของ
หมูบาน)
9. กอสรางระบบระบายน้ํา กอสรางบอพักน้ําจํานวน 15 บอ วางทอ
590,000 บานลําประโคน หมูที่
คสล.ขนาด 0.60 ม. จํานวน 195 ทอน
3 (ถนนหนา ศพด.ลํา
ซอมแซมผิวจราจรพื้นที่ไมนอยกวา 210
ประโคน – สามแยก
ตร.ม.
ศาลา SML ชวงบาน
ผูใหญประสิทธิ์)

หน)วย
ดําเนินการ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

1. ยุทธศาสตร5ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ)อมแซมและรักษาเสนทางการคมนาคมฯ
โครงการ/กิจกรรม
10. บํารุง รักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงซอมแซมไฟฟBา ประปา ถนน และ
อาคารสํานักงานหรืออาคารศูนย!พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล ในพื้นที่ตําบลลํานางแกวที่
ชํารุดเสียหาย

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
500,000 พื้นที่ตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

2. ภายใตยุทธศาสตร5ดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและสรางรายไดของประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนมีงานทํา ไมวางงาน
3. เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต
4. เพื่อใหประชาชนผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น
5. เพื่อใหประชาชนจําหนายผลผลิตไดราคา
6. เพื่อลดตนทุนการผลิตใหประชาชน
7. เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนใหกับประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพใหประชาชน
2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการออมทรัพย!
3. แนวทางการพัฒนาการหาตลาดเพื่อใชเป3นแหลงจําหนายสินคา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
2. ยุทธศาสตร5ดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการส)งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมใหกับประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดําเนินการ
-

หน)วย
ดําเนินการ
-

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

2. ยุทธศาสตร5ดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนาการออมทรัพย5ใหกับประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดําเนินการ
-

หน)วย
ดําเนินการ
-

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

3. ภายใตยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อพัฒนาสุขภาพรางกายของประชาชนใหมีความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ รูจักเฝBาระวังและปBองกันโรคที่ปBองกันได
และโรคติดตอตาง ๆ และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลดานสาธารณสุขชุมชน
2. เพื่อจัดหาสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคม
4. เพื่อรณรงค!และสรางจิตสํานึกใหประชาชนหางไกลจากแหลงอบายมุขทั้งปวง ไมติดสิ่งเสพติดใหโทษ
5. เพื่อใหการชวยเหลือและสงเคราะห!ผูดอยโอกาส เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปSวยเอดส!
6. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบลและสนับสนุนหนวยงานที่มีหนาที่รักษาความเรียบรอยในตําบล
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพเพื่อออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ
2. แนวทางการพัฒนาจัดอบรมชุมชนเขมแข็งใหกับชุมชน และเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
3. แนวทางการพัฒนาใหการสงเคราะห!แกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการฯ
4. จัดอบรมใหความรูดานสาธารณสุข
5. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ!ในการปBองกันและรักษาโรคตาง ๆ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาเพื่อส)งเสริมสุขภาพ ออกกําลังกายและพักผ)อนหย)อนใจ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1. แขงขันกีฬาเยาวชนตาน
ยาเสพติดตําบลลํานางแกว
2. แขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ!
3. แขงขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ!
4. แขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ!

จัดการแขงขันกีฬาดานยาเสพติดป0ละ 1 ครั้ง
เขารวมการแขงขันกีฬากับ อปท. อื่น ๆ ใน
อําเภอปYกธงชัย
เขารวมการแขงขันกีฬากับเทศบาลอื่นๆ ใน
จังหวัดนครราชสีมา
จัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ!ป0ละ 1 ครั้ง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
200,000 ตําบลลํานางแกว

หน)วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

20,000

อําเภอปYกธงชัย

กองการศึกษา

50,000

สนามกีฬาในจังหวัด
นครราชสีมา
ตําบลลํานางแกว

กองการศึกษา

100,000

กองการศึกษา

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดอบรมชุมชนเขมแข็งใหกับชุมชนและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
1. สงเสริม สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
อบรมใหความรูผูนําชุมชนในการจัดทําแผน
ชุมชนหรือแผนพัฒนาหมูบาน

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
20,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

2. อบรมและจัดเก็บขอมูล อบรมใหความรูผูนําชุมชนหรือผูที่เกี่ยวของใน
จปฐ.และ กชช.2ค
การจัดเก็บขอมูล จปฐ.และ กชช.2ค

20,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

3. โครงการปBองกัน
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ตาง ๆ

เพื่อจายเป3นคาใชจายในการตั้งจุดบริการ การ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยบนทองถนนในชวงเทศกาล

80,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

4. โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

ออกหนวยบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อให
บริการกับประชาชน

40,000

พื้นที่ตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
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3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดอบรมชุมชนเขมแข็งใหกับชุมชนและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
5. จัดงานวันพอแหงชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป3นคาใชจายในการจัดงานวันพอ
แหงชาติ
จัดอบรมใหความรูกับผูนําหมูบาน กลุมเด็ก
และสตรี ประชาชนทั่วไป

6. แกไขปYญหาในดาน
อาชญากรรม การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี
7. เสวนาแกปYญหาทองถิ่น จัดประชุมประจําเดือนผูนําหมูบาน สมาชิก
สภาเทศบาล หนวยงานราชการ ประชาชน
ทั่วไป
8. จัดทําแผนพัฒนาสามป0 จัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป0
9.จัดงานประเพณีแหเทียน จัดงานแหเทียนพรรษา เชนทําบุญตักบาตร
ถวายตนเทียนและเครื่องสังฆทาน
พรรษา
10.ฝ`กอบรมอาสาสมัคร
ปBองกันภัยฝSายพลเรือนฯ

ฝ`กอบรมอาสาสมัครปBองกันภัยฝSายพลเรือนฯ
ประจําป0 2556

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
50,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว
30,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

30,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

30,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว
เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

10,000
200,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2555

3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.3 แนวทางการพัฒนาใหการสงเคราะห5แก)ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการฯ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
4,458,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

1. เบี้ยยังชีพคนชรา

จายเป3นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุหรือคนชราใน
เขตเทศบาลตําบลลํานางแกว จํานวน 557
ราย

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ

จายเป3นคาเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตเทศบาล
ตําบลลํานางแกว จํานวน 62 ราย ๆ ละ 500
บาทตอเดือน

372,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

3. เบี้ยยังชีพผูปSวยโรค
เอดส!

จายเป3นคาเบี้ยยังชีพผูปSวยโรคเอดส!ในเขต
เทศบาลตําบลลํานางแกว จํานวน 3 ราย ๆ
ละ 500 บาทตอเดือน

18,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.4 แนวทางการพัฒนาจัดอบรมใหความรูสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมูบาน
2.รณรงค!คัดแยกขยะ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
อุดหนุนงบประมาณศูนย!สาธารณสุขมูลฐาน
90,000 เทศบาลตําบลลํานาง
ประจําหมูบานทุกหมูบานในตําบลลํานางแกว
แกว
หมูบานละ 10,000 บาท

หน)วย
ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

ดําเนินโตรงการรณรงค!คัดแยกขยะ ให
ความรูทุกชุมชนในตําบลลํานางแกว

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว
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3. ยุทธศาสตร5ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
3.5 แนวทางการพัฒนาจัดหายาเวชภัณฑ5ในการปOองกันและรักษาโรค
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1. รณรงค!ฉีดวัคซีนปBองกัน จัดซื้อวัคซีนปBองกันโรคพิษสุนัขบาเพื่อฉีด
โรคพิษสุนัขบาและ
ใหกับสุนัขและแมวทุกหมูบาน
คุมกําเนิดสุนัขและแมว

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
60,000 พื้นที่ตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ
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4. ภายใตยุทธศาสตร5ดานการเกษตร
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อใหประชาชนรูจักใชปุbยชีวภาพแทนปุbยเคมี
2. เพื่อใหประชาชนลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
3. เพื่อใหประชาชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการผลิตและการจัดการ
5. เพื่อใหประชาชนพัฒนาผลผลิตใหไดมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาใหการอบรมการประกอบอาชีพการเกษตร
2. แนวทางการพัฒนาจัดหาเมล็ดพันธุ!ใหกับเกษตรกร
3. แนวทางการพัฒนาอบรมบริหารจัดการผลิตสินคาเกษตร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
4. ยุทธศาสตร5ดานการเกษตร
4.1 แนวทางการพัฒนาใหการอบรมการประกอบอาชีพการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดําเนินการ
-

หน)วย
ดําเนินการ
-

-

-

-

-

-

4.3 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการผลิตสินคาการเกษตร
-

-

-

4.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาเมล็ดพันธุ5พืชใหกับเกษตรกร
-

พ.ศ. 2556
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5. ภายใตยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อใหประชาชนมีความรูและมีการศึกษาที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมและรูเทาทันโลก
3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและประเพณีไทย และสรางความสามัคคีของประชาชน
4. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมีโอกาสเขาศึกษามากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมงานวิชาการศึกษาในตําบล
2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมงานบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา
3. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียนในตําบล
4. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรูในชุมชน
5. แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษา
6. แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมงานวิชาการศึกษาในตําบล
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดําเนินการ
-

หน)วย
ดําเนินการ
-
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5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.2 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาในตําบล
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1. แขงขันกีฬาภายในของ
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก

จัดการแขงขันกรีฑา กีฬาพื้นบานของศูนย!
พัฒนาเด็กเล็ก

2. น้ําอุปโภค บริโภค

เพื่อจายเป3นคาน้ําสะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภค

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่ดําเนินการ

8,000

ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งสองแหง

ศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งสองแหง

หน)วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม
1.เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน
2. เงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน
3. วัสดุการศึกษา
4. วัสดุอาหารเสริมนม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนคาอาหารกลางวันของ ศพด.
อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่
จายเป3นคาวัสดุการเรียนการสอน
จายเป3นคาอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ
(บาท)
283,920

สถานที่ดําเนินการ

1,206,400

โรงเรียนทั้งสามแหง กองการศึกษา

46,000
1,084,274

ศพด.
ศพด./โรงเรียนทั้ง
สามแหง

ศพด.

หน)วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ. 2556

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

พ.ศ. 2555

กองการศึกษา
กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรูในชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน)วย
ดําเนินการ
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5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.5 แนวทางการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1. รับนักศึกษา/นักเรียน รับนักศึกษา/นักเรียนเขาทํางานชวงปOดภาค
เขาทํางานชวงปOดภาคเรียน เรียน ที่สํานักงานเทศบาลตําบลลํานางแกว

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดําเนินการ
ตําบลลํานางแกว

หน)วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.6 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศูนย!เด็ก
ปลอดภัยหางไกลจาก
โรคติดตอ
2. จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง
3. สืบสานประเพณี
สงกรานต!และวันผูสูงอายุ
4. จัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป0
5.งานวันผาไหมปYกธงชัย
และของดีเมืองโคราช
6.โครงการรณรงค!ปBองกัน
ยาเสพติด ศพด.
7.โครงการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ!

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่ดําเนินการ
ตําบลลํานางแกว

หน)วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง
จํานวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต!และวัน
ผูสูงอายุ
จัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น จํานวน 1 ครั้ง

120,000

ตําบลลํานางแกว

กองการศึกษา

130,000

ตําบลลํานางแกว

กองการศึกษา

30,000

ตําบลลํานางแกว

กองการศึกษา

จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานราชการ และ
อปท. ในพื้นที่
จัดซื้อปBายรณรงค!ปBองกันยาเสพติด

70,000

อําเภอปYกธงชัย

สํานักปลัด

2,000

ตําบลลํานางแกว

กองการศึกษา

คาปBายโครงการ สื่อประกอบการศึกษา

10,000

จิมทอมสันฟาร!ม

กองการศึกษา

คาวัสดุและอุปกรณ!เบื้องตนในการปBองกัน
โรคติดตอ
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5. ยุทธศาสตร5ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.6 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมพัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน)วย
(บาท)
ดําเนินการ
8.อุดหนุนศูนย!รวมขาวสาร เพื่อจายเป3นเงินอุดหนุนศูนย!รวมขาวสารการ
8,000
ศูนย!รวมขาวสารการ สํานักปลัด
การจัดซื้อจัดจางของ
จัดซื้อจัดจางขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น
จัดซื้อจัดจาง
องค!กรปกครองสวน
ระดับอําเภอ
ทองถิ่นระดับอําเภอ
9.อุดหนุนโครงการอนุรักษ! เพื่อจายเป3นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ!งาน
10,000 วัฒนธรรมอําเภอปYก
สํานักปลัด
งานประเพณีบวงสรวง
ประเพณีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ
ธงชัย
ถวายเครื่องราชสักการะฯ อนุสาวรีย!ทาวสุรนารี(องค!จําลอง)
10.อุดหนุนโครงการจัด
เพื่อจายเป3นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 14,000 อําเภอปYกธงชัย
สํานักปลัด
งานรัฐพิธี
11.อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อจายเป3นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
45,000 หมูที่ 1 – 9
กองการศึกษา
หมูบาน
หมูบานเพื่อจัดงานประเพณีทําบุญกลางบาน
ทั้งหมด 9 หมูบานๆละ 5,000 บาท
12.อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อจายเป3นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
135,000 หมูที่ 1 - 9
กองการศึกษา
หมูบาน
หมูบานเพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติดตําบลลํานางแกว ทั้งหมด
9 หมูบานๆละ 15,000 บาท

พ.ศ. 2556
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6. ภายใตยุทธศาสตร5ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางจํากัดใหเพียงพอกับความตองการ
2. เพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่ออนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สรางจิตสํานึกใหรูจักอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ใหประชาชนมีความรูในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ใหประชาชนในทองถิ่นเห็นความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดลอมและรักษาความสะอาดของชุมชน
2. แนวทางสรางจิตสํานึกถึงผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
6. ยุทธศาสตร5ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและรักษาความสะอาดของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน)วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2556
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6.2 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกถึงผลกระทบต)อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการอนุรักษ!ผืนปSาชาว จัดอบรม/ทัศนศึกษา/พาปลูกปSา โดยมี
ประชามีสุข
เปBาหมายผูนําหมูบาน/เด็กนักเรียน/เยาวชน
และประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน)วย
(บาท)
ดําเนินการ
100,000 เทศบาลตําบลลํานาง กองการศึกษา
แกว/แปลงปลูกปSา
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7. ภายใตยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความสามัคคี
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
3. เพื่อใหพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลมีความรูความสามารถปฏิบัติงาน
4. เพื่อใหมีการบริการประชาชนที่ดีและทั่วถึง
5. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดใหดีขึ้น
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค!กรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมประชาสัมพันธ!งานของเทศบาลใหประชาชนไดมีสวนรวมและรับทราบขอมูลขาวสารของทาง
องค!กร
3. แนวทางการพัฒนาจัดหาอาคารสถานที่และอุปกรณ!ตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใชปฏิบัติงานของเทศบาล
4. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและการใหบริการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
420,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
ทุกกอง

เพื่อจายเป3นเงินเดือน คาตอบแทนประจํา
1,912,440 เทศบาลตําบลลํานาง
ตําแหนง คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/
แกว
รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการ
นายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลํา
นางแกว
ฝ`กอบรมสัมมนาดูงานใหแกผูบริหาร สมาชิก 350,000 เทศบาลตําบลลํานาง
สภา ลูกจาง พนักงาน ผูนําหมูบาน ฯลฯ
แกว

สํานักปลัด

1. คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเป3นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
ไปราชการใน
เดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไป
ราชอาณาจักร
ราชการในราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจาง
2. เงินเดือนฝSายการเมือง

3. ฝ`กอบรมสัมมนาดูงาน

สํานักปลัด
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4. เงินเดือนฝSายประจํา

เพื่อจายเป3นเงินเดือน เงินเพิ่มตาง ๆ เงิน
ประจําตําแหนงขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
เทศบาลตําบลลํานางแกว

5. คาตอบแทน

เพื่อจายเป3นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เป3นประโยชน!แก อปท./คาเบี้ยเลี้ยงประชุม
คณะกรรมการสภาทองถิ่น/คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/คาเชาบาน/เงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือบุตร/
คาประโยชน!ตอบแทนอื่นๆ (โบนัส)

6. ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

สําหรับครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตร!บัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
8,279,640 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
ทุกกอง

1,514,400 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

ทุกกอง

80,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

ทุกกอง
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
282,240 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

เพื่อจายเป3นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อจายเป3นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 16,381 เทศบาลตําบลลํานาง
8. คาบํารุงสันนิบาต
แหงประเทศไทย ตามขอบังคับสันนิบาต
แกว
เทศบาล
เทศบาล
เพื่อจายเป3นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
366,790 เทศบาลตําบลลํานาง
9. เงินสมทบกองทุน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
แกว
ประกันสังคม
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2542
10. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเป3นคาจางเหมาบริการเทาที่จําเป3น/ 1,390,000 เทศบาลตําบลลํานาง
คาเขาเลมหนังสือ เย็บปกหนังสือและคาจาง
แกว
บริการ
พิมพ!/คาลงทะเบียนในการฝ`กอบรมสัมมนา
ของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง ฯลฯ
7. เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จฯ ขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ทุกกอง
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พ.ย.
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
11. รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
12.คาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
เพื่อจายเป3นคาใชจายคารับรองในการตอนรับ 40,000
เทศบาลตําบลลํา
บุคคลหรือคณะบุคคลและคาเลี้ยงรับรองใน
นางแกว
การประชุมสภาทองถิ่น ฯลฯ
จายเป3นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คา
4,000
พาหนะเดินทางและคาที่พัก สําหรับครู
ศพด.

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
กองการศึกษา
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ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนาส)งเสริมประชาสัมพันธ5งานของเทศบาลใหประชาชนไดมีส)วนร)วมและรับทราบขอมูลข)าวสารของทางองค5กร
โครงการ/กิจกรรม
1. คาโทรศัพท!

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเป3นคาโทรศัพท!สํานักงานและ
โทรศัพท!เคลื่อนที่ของเทศบาล

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
30,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

2. ประเภทคาไปรษณีย! คา เพื่อจายเป3นคาไปรษณีย! โทรเลข ธนาณัติ
โทรเลข คาธนาณัติ
ดวงตราไปรษณียากร

20,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

3. คาบริการดาน
โทรคมนาคม

เพื่อจายเป3นคาบริการอินเตอร!เน็ตตําบลและ
คาโทรสาร

40,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

4. คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

จัดทําปฏิทิน วารสารรายงานผลการ
ดําเนินงานเทศบาลตําบลลํานางแกว จาง
เหมาโฆษณาทางโทรทัศน! วิทยุ และอื่น ๆ

137,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

ทุกกอง

พ.ศ. 2556

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.3 แนวทางการพัฒนาจัดหาอาคารสถานที่และอุปกรณ5ต)าง ๆ ที่ใชปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ขององค5กร
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดซื้อวัสดุ

2. จัดหาครุภัณฑ!
3. ประเภทคาไฟฟBา
4. ประเภทคาน้ําประปา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟBาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร!
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตร!หรือการแพทย!
วัสดุอื่นๆ
จัดหาครุภัณฑ!ใหกับทุกหนวยงานของ
เทศบาลตามความจําเป3น
เพื่อจายเป3นคาไฟฟBาของสํานักงานเทศบาล/
ศพด.ทั้งสองศูนย!/คาไฟฟBาในสวนที่เกิน
10%
เพื่อจายเป3นคาน้ําประปาของสํานักงาน
เทศบาล

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
265,000 เทศบาลตําบลลํานาง
60,000
แกว
75,000
65,000
495,000
230,000
115,000
10,000
10,000
560,200

หน)วย
ดําเนินการ
ทุกกอง

กองสาธารฯ
สํานักปลัด
ทุกกอง

250,000

สํานักปลัด

5,000

สํานักปลัด
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.3 แนวทางการพัฒนาจัดหาอาคารสถานที่และอุปกรณ5ต)าง ๆ ที่ใชปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ขององค5กร
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5. รายจายเพื่อบํารุงรักษา สําหรับจายเป3นคาบํารุงรักษาปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ!และ
ครุภัณฑ! หรือซอมแซมทรัพย!สิน เพื่อให
ซอมแซมทรัพย!สิน
สามารถใชงานไดตามปกติ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
320,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
ทุกกอง
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มี.ค.
เม.ย.
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7. ยุทธศาสตร5ดานการบริหารจัดการราชการที่ดี
7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและการใหบริการ
โครงการ/กิจกรรม
1. ของรางวัลของลูกหนี้
ภาษีที่ดีจากเทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ใหรางวัลแกผูที่มาเสียภาษีประจําป0จํานวน
200 รายแรกของป0

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
10,000 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
กองคลัง
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
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8. ภายใตยุทธศาสตร5ดานการแกไขปIญหาความเดือดรอนเร)งด)วนของประชาชน
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อบรรเทาและแกไขปYญหาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการใหบริการใหเอื้อตอการแกไขปYญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
8. ยุทธศาสตร5ดานการแกไขปIญหาความเดือดรอนเร)งด)วนของประชาชน
8.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการใหบริการใหเอื้อต)อการแกไขปIญหาความเดือดรอนเร)งด)วนของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
1. เงินสํารองจาย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ!ได
ลวงหนา เชน เพื่อจายเป3นคาวัสดุ อุปกรณ!
คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาแรงงานหรือจางเหมา
ตาง ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง และอื่น ๆ
2. เงินงบประมาณรายจาย ชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะกาล
ทั่วไป ตั้งชวยเหลือ
การประปากิจการของเทศบาล
งบประมาณรายจายเฉพาะ
กาล
3.เงินสมทบเขากองทุน
สมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลลํานางแกว
เทศบาลตําบลลํานางแกว

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
805,315 เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

หน)วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

150,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด

200,000

เทศบาลตําบลลํานาง
แกว

สํานักปลัด
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9. ภายใตยุทธศาสตร5ดานการพัฒนาแหล)งท)องเที่ยว
วัตถุประสงค5ของยุทธศาสตร5
1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ!ในตําบล
2. เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในตําบล
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาจัดทําสถานที่ทองเที่ยว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลลํานางแกว อําเภอปIกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ที่เทศบาลตําบลดําเนินการเอง)
9. ยุทธศาสตร5ดานการพัฒนาแหล)งท)องเที่ยว
9.1 แนวทางการพัฒนาจัดทําแหล)งท)องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดําเนินการ
-

หน)วย
ดําเนินการ
-
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