รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
เทศบาลตาบลท่ าชนะ อาเภอท่ าชนะ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

6.1 แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
1 โครงการส่งเสริ มรายได้ระหว่างเรี ยน - เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้มีรายได้
เสริ มระหว่างเรี ยน

2 โครงการจัดทาเอกสาร วารสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- สนับสนุนงบประมาณ
ในการให้นกั เรี ยน นักศึกษา
ในเขตเทศบาลที่ทา
กิจกรรม โครงงาน ในการ
หารายได้เสริ มระหว่างเรี ยน

- เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความ - จัดทาวารสารรายสามเดือน
รู้ความเข้าใจในกิจกรรมของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ ต่าง ๆ เป็ นระยะ
เพื่อให้ประชาชนทราบ

3 โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - จัดทาหนังสื อแจ้งผูเ้ สี ยภาษี
รู ้ถึงหน้าที่ในการเสี ยภาษี
ในเขตเทศบาล

20,000
20,000
20,000 - นักเรี ยน นักศึกษาได้มี
สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รายได้เสริ มหลังปิ ดภาคเรี ยน (งานพัฒนา
และได้ช่วยครอบครัวในการ
ชุมชน)
หารายได้เพิ่ม

120,000
120,000
120,000 - ประชาชนได้รับข่าวสาร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลอย่างทัว่ ถึง

สานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

5,000
5,000
5,000
- ประชาชนมีความสะดวก
คลัง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเข้าใจในการจัดเก็บภาษี (งานจัดเก็บฯ)
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ทัว่ ถึง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพ
กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล

- เพื่อเสริ มสร้ างความมีส่วนร่ วม
ของสตรี ในท้องถิ่น
- พัฒนาความสามารถของสตรี

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน

- เพื่อให้การทางานได้ตอบสนอง - จัดประชุมประจาเดือน
ในเชิงรุ กของประชาชนในการรับ ทุกเดือน / จัดหน่วยบริ การ
ทราบปัญหาต่าง ๆ ในการแก้ไข ประชาชน
ปัญหาร่ วมกัน ฯลฯ

6 เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
- เพื่อส่ งเสริ มในการปฏิบตั ิงาน
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรื อการ ด้วยความโปร่ งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อบต.และเทศบาล ระดับ จัดจ้าง
อาเภอท่าชนะ
7 โครงการส่งเสริ มประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น

- จัดประชุม/อบรม/
จัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10,000
10,000
10,000 -สตรี ได้รับรู ้ข่าวสาร
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เพิม่ ขึ้น
-สตรี ได้มีส่วนร่ วม
ในการจัดทากิจกรรมและ
ได้มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้ดี

ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

50,000
50,000
50,000 - ประชาชนได้รับทราบ
สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การทางานขององค์กร
(งานพัฒนา
ประชาชนได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ชุมชน)

- อุดหนุนงบประมาณให้กบั
20,000
20,000
20,000 - การจัดซื้อจัดจ้างได้เป็ นไป สานักปลัด
อบต.ประสงค์ในการดาเนินการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โดยความโปร่ งใส
(งานธุรการ)
ตามโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการ - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดทา

20,000
20,000
20,000 - ประชาชนในเขตได้รับทราบ สานักปลัด
พัฒนาท้องถิ่นทุกรู ปแบบและเพือ่ ให้ เวทีประชาคมในการให้ประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่ วมกิจกรรม (งานประชา
เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
ต่าง ๆ ในการสร้ างเวทีประชาคม สัมพันธ์)
หาช่องทางในการเข้าร่ วมเสนอ
ให้ทอ้ งถิ่นตนเอง
ความคิดเห็นทุกรู ปแบบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

8 โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน - เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้เข้ามา - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทุกรู ป 10,000
10,000
10,000 - ประชาชนได้เกิดความตระหนัก สานักปลัด
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ แบบในการส่งเสริ มให้ทกุ ภาค (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการพัฒนาที่ดีที่เกิดจากความ (งานวิเคราะห์)
ทุกภาคส่วน
ส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการร่ วม
ร่ วมมือและโปร่ งใส
คิด ร่ วมทาในการพัฒนาท้องถิ่น
9 โครงการปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าหลังเก่า - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตลาด - ปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าหลังเก่า
เป็ นศูนย์ชุมชนตลาด
และใกล้เคียงได้มีการจัดกิจกรรม เป็ นศูนย์ชุมชน จานวน 1 แห่ง
ต่าง ๆ ร่ วมกัน
(หลังธนาคารกรุ งเทพ)
10 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (5 รั้วป้ องกัน)

- เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึง - จัดกิจกรรมเชิ งสร้ างสรรค์

มหันตภัยยาเสพติด สามารถสร้างภูมิ ในการใช้เวลาว่างให้เกิด
คุม้ กันและเข้ามามีส่วนร่ วมเฝ้ าระวัง ประโยชน์กบั เด็กและเยาวชน

ปัญหายาเสพติด
11 โครงการร่ วมใจคนไทยต้องไม่โกง

ในเขตเทศบาล

200,000
(งบเทศบาล)

ช่าง
ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมกันและ (งานไฟฟ้ าฯ)
เพื่อได้ประสานความสามัคคี
- ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่

10,000
10,000
10,000 - เยาวชน ประชาชน ตระหนัก สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ถึงมหันตภัยของยาเสพติด
(งานพัฒนา
และเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ชุมชน)
ป้ องกันปัญหายาเสพติด

- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชน - จัดอบรมประชาชน บุคลากร
บุคลากร เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการ เจ้าหน้าที่
ไม่โกง ไม่คอรัปชัน่

12 เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณ
30,000
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน ปกป้ องและเทิดทูนสถาบันหลัก ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(งบเทศบาล)
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของชาติ
ในการจัดกิจกรรม ตามหนังสื อ
83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
สัง่ การที่เกี่ยวข้อง

10,000 - เพื่อให้ประชาชน บุคลากร สานักปลัด
(งบเทศบาล) เจ้าหน้าที่ได้มีจิตสานึกในการ (งานพัฒนา
ร่ วมมือร่ วมใจไม่คอรัปชัน่
ชุมชน)
- พสกนิกรได้สานึกและ
สานักปลัดฯ
ตระหนักในพระมหากรุ ณา (งานธุรการ)
ธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการดาเนินการสาหรับการเลือกตั้ง - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ดาเนินการงานเลือกตั้งท้องถิ่น 300,000
เทศบาลตาบลท่าชนะ
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ในการเลือกผูน้ ามาพัฒนา
ท้องถิ่น

สานักปลัดฯ
(งานเลือกตั้ง)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้พร้ อม,ทันสมัย

ช่าง
(งานวิศวกรรม)

850,000 - เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
(งบเทศบาล) เครื่ องใช้พร้ อม,ทันสมัย

สานักปลัด
(งานธุรการ)

6.2 แนวทางพัฒนาโครงสร้ าง
องค์กรให้ ทันสมัย
1 โครงการจัดซื้อเครื่ องสกัดคอนกรี ต

2 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

- เพื่อให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่ องตัดคอนกรี ต
และทันสมัย
จานวน 1 ชุด
- เพื่อให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้พร้อม - จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
และทันสมัย
จานวน 1 คัน

3 โครงการจัดซื้อยานพาหนะการแพทย์ - ให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น และ - จัดซื้อรถกระบะ โดยดัดแปลง
ฉุ กเฉิ น
ปฏิบตั ิภารกิจในกองสาธารณสุข กระท้ายให้มีหลังคาสูงคลุม
และสิ่ งแวดล้อม
ด้านท้าย พร้ อมติดอุปกรณ์ไซเรน
และข้อความสติ๊กเกอร์ ตาม
มาตรฐานยานพาหนะของ
การแพทย์ฉุกเฉิ น
4 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

50,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้พร้อม - จัดซื้อรถจักรยานยนต์
40,000
และรวดเร็ วในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบตั ิงาน จานวน 1 คัน (งบเทศบาล)
ได้ทนั ที

900,000
(งบเทศบาล)

- มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
สาธารณสุข
การบริ การลาเลียง ขนส่ ง (งานศูนย์บริ การฯ)
ผูเ้ จ็บป่ วยฉุ กเฉิ น ผูบ้ าดเจ็บ
จากอุบตั ิภยั นาส่งสถาน
พยาบาลอย่างปลอดภัย

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้พร้ อมในการออกไป
แก้ไขปัญหาชุมชน เช่น
เก็บภาษี งานบริ การต่าง ๆ

กองคลัง

ที่

โครงการ

5 โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
110,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ใช้งานในงานด้านช่างได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

- จัดซื้อกล้องแบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 ฟิ ลิปดา

6 จัดซื้อตูล้ ิ้นชักสาหรับใส่ของเด็ก
อนุบาล

- เพื่อได้มีเครื่ องใช้สาหรับเด็ก
เพียงพอ

- เพื่อได้มีเครื่ องใช้สาหรับเด็ก 25,000
เพียงพอ
(งบเทศบาล)

- เด็กได้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้

7 โครงการจัดซื้อถังน้ า

- เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ าไว้ใช้
เวลาขาดแคลน

- จัดซื้อถังน้ าขนาด 1,000 ลิตร 50,000
จานวน 5 ลูก
(งบเทศบาล)

- ให้ความช่วยเหลือประชาชน สานักปลัด
ที่จมน้ า (ช่วยชีวิต)
(งานป้ องกันฯ)

8 โครงการจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร

- เพื่อสะดวกในการเก็บเอกสาร
ในการปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร 2 บาน
จานวน 10 ตู้

9 โครงการจัดซื้อตูเ้ หล็ก 15 ลิ้นชัก

- เพื่อสะดวกในการเก็บเอกสาร
ใช้บริ การประชาชน

- จัดซื้อตูเ้ หล็ก 15 ลิ้นชัก
จานวน 3 ตู้

7,000
(งบเทศบาล)

- มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สานักปลัด
ในการเก็บเอกสาร
(งานธุรการ)

10 โครงการจัดซื้อเครื่ องช่วยหายใจ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัย

- จัดซื้อเครื่ องช่วยหายใจ

50,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับการช่วย
เหลือกรณี ผปู ้ ระสบภัย

สานักปลัด
(งานป้ องกันฯ)

11 โครงการจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ
30,000
ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู (งบเทศบาล)
จานวน 1 เครื่ องพร้ อมค่าติดตั้ง

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางาน

สานักปลัด
(งานธุรการ)

20,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัยและมี
ประสิ ทธิภาพ

ผูร้ ับผิดชอบ
ช่าง
(งานวิศวกรรม)

สานักปลัด
(งานบริ หาร
การศึกษา)

20,000 - มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สานักปลัด
(งบเทศบาล) ในการเก็บเอกสาร
กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

13 โครงการซื้ออุปกรณ์กลองยาว

- เพื่อให้ประชาชนได้มีการจัด
- จัดซื้อกลองยาว จานวน
กิจกรรมการเล่นต่าง ๆ ตามประเพณี 2 ชุด
(แผนชุมชนนาเล)

14 โครงการจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
ชนิดติดฝาผนัง

15 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
20,000
ระบบดิจิตอล จานวน 2 เครื่ อง (งบเทศบาล)

ผูร้ ับผิดชอบ

- มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ สานักปลัด
ทางาน
กองสาธารณสุข

10,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
จัดกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ
ตามประเพณี

สานักปลัด
(งานบริ หาร
การศึกษา)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน
- เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ในการจัดเก็บเอกสาร

- จัดซื้อตูต้ ิดผนังทุกกองใน
50,000
อาคารสานักงาน จานวน 15 ตู้ (งบเทศบาล)
ชนิดตั้งพื้น 5 ตู้

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางาน
- เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
เอกสารเป็ นหมวดหมู่

สานักปลัด
คลัง
ช่าง
สาธารณสุข

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อครุ ภณั ฑ์สานักงานต่าง ๆ

50,000
(งบเทศบาล)

- มีเครื่ องมือเครื่ องใช้
พอเพียง

สานักปลัด
คลัง , ช่าง
สาธารณสุข

- เพื่อความสะดวกในการ
สานักปลัด
ปฏิบตั ิงานในการบริ การ
(งานธุรการ)
ประชาชน
- เทศบาลได้มีเครื่ องมือที่ใช้ สานักปลัด
งานทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ (งานพัฒนา
ชุมชน)

ที่จาเป็ นและไม่ได้คาดการไว้
ล่วงหน้า

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อวัสดุ , ครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
ที่จาเป็ นเพื่อใช้ในสานักงาน

25,000
(งบเทศบาล)

17 โครงการจัดซื้อเครื่ องกลัน่ พลาสติก - เพื่อให้เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เป็ นน้ ามัน
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

- จัดซื้อเครื่ องกลัน่ พลาสติก
เพื่อย่อยให้เป็ นน้ ามัน จานวน
1 ชุด

450,000
(งบเทศบาล)

16 โครงการจัดซื้อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
งานบ้านงานครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

18 โครงการจัดสร้ างเวทีกลางแจ้งพร้อม - เพื่อใช้ในการจัดงาน กิจกรรมสาคัญ - จัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสี ยง เครื่ อง
อุปกรณ์เครื่ องขยายเสี ยงประจาปี
ในเวทีกลางแจ้ง
ขยายเสี ยง 1,000 วัตต์ จานวน 3
เครื่ อง , มิกเซอร์ ขนาดใหญ่ จานวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

200,000 - เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
สานักปลัด
(งบเทศบาล) เครื่ องใช้พร้ อมในการจัดงาน (งานประชา
กิจกรรมต่าง ๆ
สัมพันธ์)

1 ตัว , เครื่ องแยกสัญญาณเสี ยง
แหลม กลาง ทุม้ จานวน 1 เครื่ อง
ลาโพงตูข้ นาดทุม้ 20" จานวน 2 ใบ ,
ลาโพงตูข้ นาดกลาง 15" จานวน 2 ใบ,
ลาโพงตูข้ นาดแหลม 8" จานวน 2 ใบ,

แผงไฟ,หม้อแปลง ฯลฯ
19 โครงการจัดซื้อเครื่ องผสมสัญญาณ
เสี ยง (Mixer)

- เพื่อให้เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

- จัดซื้อเครื่ องผสมสัญญาณ
25,000
เสี ยง (Mixer) จานวน 1 เครื่ อง (งบเทศบาล)

สานักปลัด
งานทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ (งานประชา
สัมพันธ์)

20 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิ ด

- เพื่อให้เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

100,000
ติดตั้งบริ เวณสานักงานเทศบาล , (งบเทศบาล)
สามแยกบ้านจ่าเลิศ, หอนาฬิกา
หลังสถานี รถไฟ,สามแยกขี้ควาย

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือที่ใช้

- จัดซื้อกล้องวงจรปิ ด จานวน 4 ชุด

21 โครงการจัดซื้อเครื่ องล้างถุงพลาสติก - เพื่อนาถุงพลาสติกเก่ามาคัดแยกให้ - จัดซื้อเครื่ องล้างถุงพลาสติก
ใช้ประโยชน์อื่นได้ต่อไป
จานวน 1 เครื่ อง

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือที่ใช้

สานักปลัด
งานทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ (งานธุรการ)

50,000 - ชุมชนในเขตเทศบาลได้ลด สาธารณสุข
(งบเทศบาล) ขยะล้นและป้ องกันอันตราย (งานสุ ขา
จากมลพิษทางสภาพแวดล้อม ภิบาลฯ)
ต่าง ๆ

ที่

โครงการ

22 โครงการจัดทาห้องสมุดชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหา
ความรู้

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จัดซื้อหนังสื อ วารสารต่าง ๆ 50,000
พร้อมชั้นวางหนังสื อ โต๊ะ เก้าอี้ (งบเทศบาล)
ไว้ที่ทาการชุมชนหนองหวาย
และสามแยกขี้ควาย
(แผนชุมชนหนองหวาย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีความรู ้เพิม่

สานักปลัด
(งานบริ หาร
การศึกษา)

23 โครงการจัดซื้อเครื่ องพ่นหมอกควัน - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน - จัดซื้อเครื่ องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่ อง

100,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล สาธารณสุข
ได้ปลอดภัยจากโรคที่มียงุ เป็ น (งานป้ องกัน
พาหะนาโรค
และควบคุม
โรคติดต่อ)

24 โครงการจัดซื้อเครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์

- เพื่อมีเครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์ในการ
ปฏิบตั ิงาน

- จัดซื้อเครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์

20,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

กองช่าง
(งานสวนฯ)

25 โครงการจัดซื้อเครื่ องตัดแต่งกิ่งไม้

- เพื่อมีเครื่ องตัดแต่งกิ่งไม้

- จัดซื้อเครื่ องตัดแต่งกิ่งไม้

10,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

กองช่าง
(งานสวนฯ)

26 โครงการจัดซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางานให้สะดวก รวดเร็ ว

- จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมฯ
งานทะเบียน จานวน 1 ชุด

27 โครงการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมฯ
งานทะเบียน

2,500,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
การทางาน
90,000 - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
(งบเทศบาล) การทางาน

ช่าง
(งานวิศวกรรม)

สานักปลัด
(งานทะเบียนฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

28 โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร
แบบล้อเลื่อน

- เพื่อสะดวกในการเก็บเอกสาร

- จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด
10,000
9,000
10,000 - เพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
3 ชั้น แบบล้อเลื่อน จานวน 3 ตัว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เอกสาร

29 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร

- เพื่อให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่สะดวก รวดเร็ ว

- จัดซื้อวิทยุรับ-ส่ ง ประจาตัว
120,000
จานวน 10 เครื่ อง
(งบเทศบาล)

งานการทางานที่รวดเร็ ว

(งานป้ องกันฯ)

30 โครงการจัดซื้อเรื อท้องแบน
พร้ อมเครื่ องยนต์

- เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน - จัดซื้อเรื อท้องแบนไฟเบอร์
100,000
เมื่อเกิดอุทกภัยในท้องที่
พร้อมเครื่ องยนต์ จานวน 2 ลา (งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

สานักปลัด
(งานป้ องกันฯ)

31 โครงการปูกระเบื้องภายใน
ที่ทาการชุมชน

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- เพื่อมีหอ้ งเก็บพัสดุและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

- ปูกระเบื้องภายในที่ทาการ
ชุมชนสมอทอง
(แผนชุมชนสมอทอง)

32 โครงการปรับปรุ งทาสี ที่ทาการชุมชน - เพื่อความสวยงามน่าดู

- ทาสี ท้งั ภายในและภายนอก
ที่ทาการชุมชนนาเล
(แผนชุมชนนาเล)

33 โครงการติดตั้งแอร์ ที่ทาการชุมชน

- ติดตั้งแอร์ ที่ทาการชุมชน
หนองหวาย
(แผนชุมชนหนองหวาย)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

50,000
(งบเทศบาล)

สานักปลัด
กองคลัง

- เจ้าหน้าที่ได้รับการประสาน สานักปลัด

80,000 - เพื่อให้อาคารที่ทาการชุมชน สานักปลัด
(งบเทศบาล) ดูสวยงาม
(งานพัฒนา
ชุมชน)
50,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อมีหอ้ งเก็บพัสดุและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

ที่

โครงการ

34 โครงการจัดซื้อเครื่ องสแกนนิ้วมือ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ใช้สาหรับการลงชื่ อปฏิบตั ิของ - จัดซื้อเครื่ องสแกนนิ้วมือ
พนักงาน
จานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
(งบเทศบาล)

35 โครงการติดตั้งโปรแกรมจัดพิมพ์เช็ค - เพื่อความรวดเร็ วในการจัดทาเช็ค - ติดตั้งโปรแกรมจัดพิมพ์เช็ค
20,000
- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
และโลโก้
(งบเทศบาล)
ทางาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

สานักปลัด
(งานการเจ้า

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การทางาน

กองคลัง
(งานการเงินฯ)

- ปรับปรุ งแผนที่ภาษีฯ
ของเทศบาลตาบลท่าชนะ

20,000
20,000
20,000 - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การทางาน

กองคลัง
(งานแผนที่ฯ)

1 โครงการให้ทนุ การศึกษาของท้องถิ่น - เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บคุ ลากรได้ - ตั้งงบประมาณ ส่ งเสริ ม
มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
การศึกษาให้แก่บคุ ลากร
- เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน ในการศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท
จานวนปี ละ ป.ตรี 6 คน,
ป.โท 4 คน หรื อหลักสูตร
2 โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครู และ
- ส่ งเสริ ม พัฒนาครู และ
ทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู ้ บุคลากรทางการศึกษา
ความสามารถเพิ่มขึ้น

100,000
100,000
150,000 - บุคลากรได้มีความรู ้ความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถเพิ่มขึ้นและได้เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน

สานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที่)

36 โครงการปรับปรุ งแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

6.3 แนวทางพัฒนาบุคลากรให้ มี
ศักยภาพและประสิ ทธิภาพ

20,000
20,000
20,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริ มการศึกษาและพัฒนา - เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้ให้แก่ - ส่ งเสริ มการศึกษาบุคลากร
200,000
200,000
200,000 - บุคลากรและประชาชน
สานักปลัด
อบรมบุคลากรของหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
ท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริ หาร สมาชิก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น (งานการ
ในด้านต่าง ๆ
สภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง
และได้เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
เจ้าหน้าที่)
- อบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่ อง
ในการทางาน
ต่าง ๆ ตามที่จาเป็ น
4 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของ - เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม
กรรมการพนักงานและชุมชน
ประสิ ทธิภาพในการทางาน

- จัดอบรมทัศนศึกษา
ดูงานของกรรมการชุมชน
พนักงาน

5 โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมและทัศน - จัดอบรม อปพร. ในเขต
อปพร.
ศึกษาดูงานกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ เทศบาล
ต่อสังคม

450,000
(งบเทศบาล)

30,000
30,000
30,000 - สมาชิก อปพร. ได้นา
สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความรู ้ไปจัดกิจกรรมอันเป็ น (งานป้ องกันฯ)
ประโยชน์ต่อสังคม

6 โครงการอบรม อสม. และศึกษาดูงาน -พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถ - อบรม อสม. ใหม่ / วิชาการ 150,000
150,000
150,000
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประจาปี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
- ให้อสม.ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
-ศึกษาดูงาน เครื อข่ายอื่น
กับเครื อข่ายอื่น
7 โครงการอบรม อสม.น้อยช่วงวันหยุด - เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนได้รู้
- จัดอบรมเยาวชนในเขตชุมชน 30,000
30,000
30,000
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้มีความรู้ ดา้ นการปฐมพยาบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เบื้องต้น (แผนชุมชนหนองหวาย)

- กรรมการ พนักงานลูกจ้าง สานักปลัด
สามารถพัฒนางานเพื่อมา
(งานการ
ปรับปรุ งชุมชนตัวเองให้มี
เจ้าหน้าที่)
ประสิ ทธิภาพ
งานพัฒนาชุมชน

- อสม.มีองค์ความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี

สาธารณสุข
(งานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ)

- เยาวชนได้มีความรู ้ในการ สาธารณสุข
ช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ื่น
(งานส่ งเสริ ม
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สุ ขภาพ)

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

10,000
10,000
10,000 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบตั ิงานราชการ

สานักปลัด
(งานธุรการ)

9 โครงการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา - เพื่อเลี้ยงรับรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุม - เลี้ยงรับรอง ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 10,000
10,000
10,000 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สภาเทศบาล
สภาเทศบาล
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏิบตั ิงานราชการ

สานักปลัด
(งานธุรการ)

8 โครงการรับรองการต้อนรับบุคคล
หรื อคณะบุคคล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคล
หรื อคณะบุคคลที่มาดูงาน

- เลี้ยงรับรอง ต้อนรับบุคคล
หรื อคณะบุคคล

6.4 แนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์ กร
1 โครงการดูแลความปลอดภัยช่วง
วันสงกรานต์

- เพื่อให้ประชาชนผูข้ บั ขี่ได้
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุทางรถ

2 โครงการดูแลความปลอดภัยช่วง
วันปี ใหม่

- เพื่อให้ประชาชนได้มีความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน

3 โครงการจ้างเหมาบริ การ
บุคคลภายนอก

- สนับสนุนงบประมาณ
21,000
21,000 21,000 - ประชาชนผูข้ บั ขี่ได้มีความ สานักปลัด
ค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ตารวจ , (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดภัยและลดจาก
(งานป้ องกันฯ)
อปพร. ฯลฯ ตั้งจุดตรวจตาม
อุบตั ิเหตุทางถนนได้
ถนนในเขตเทศบาลและ
งบประมาณสนับสนุนอาเภอ
ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบดูแลความปลอดภัย
ช่วงสงกรานต์

- สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องอยูต่ ามจุด
ตรวจ ฯลฯ
- เพื่อปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน - จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ในด้านต่าง ๆ
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อบริ การ
ประชาชน

21,000
21,000
21,000 - ประชาชนผูส้ ญ
ั จรไปมา
สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับความสะดวกและ
(งานป้ องกันฯ)
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1,000,000 1,000,000
1,000,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับความสะดวกในด้าน (งานธุรการ)
ต่าง ๆ
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

4 โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเชื่ อมความสามัคคีระหว่าง - จัดกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น
พนักงานและลูกจ้าง
แข่งกีฬา , พัฒนา)
- เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล - จัดนิทรรศการ

5 โครงการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน - เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการ
งานกิจกรรมที่จาเป็ นเร่ งด่วนไม่สามารถ บริ หารงานของเทศบาลกับ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ประชาชน พนักงานของเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

20,000
20,000 20,000 - พนักงานและลูกจ้างมี
สานักปลัด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสามัคคี
(งานธุรการ)
- ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ของเทศบาล

- จัดทางบเพื่อสนับสนุน
100,000
100,000
100,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล สานักปลัด
โครงการที่ไม่สามารถคาดการณ์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้มีการแก้ไขปัญหา
(งานป้ องกันฯ)
ได้ล่วงหน้าได้
ได้ทนั ท่วงที

6 โครงการรณรงค์คดั แยกมูลฝอย
และลดปริ มาณมูลฝอย

-ให้มีการคัดแยกมูลฝอย
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิจกรรม 40,000
40,000
40,000 -ประชาชนสามารถคัดแยก สาธารณสุข
อย่างถูกต้องจากครัวเรื อน
รณรงค์คดั แยกมูลฝอย เช่น
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยจากต้นทาง(ครัวเรื อน) (งานสุ ขา
- ลดปริ มาณมูลฝอยให้ลงไม่นอ้ ย -จัดซื้อถังใส่มูลฝอย ถุงพลาสติก
ได้ถูกต้อง
ภิบาลฯ)
กว่า ร้อยละ 30
-ค่าอาหารสาหรับผูท้ ากิจกรรม
- สามารถลดปริ มาณมูลฝอย
-ค่าจัดทาสื่อเอกสาร
ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30
-ค่าวิทยากร

7 โครงการอุดหนุนชุมชนลดปริ มาณ
มูลฝอย

- ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมดาเนิ นการ - อุดหนุนเงินให้ชุมชนดาเนินการ 60,000
60,000
60,000 - ชุมชนสามารถจัดการ
คัดแยกมูลฝอยภายในชุมชนของ คัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มูลฝอยชุมชน ได้ในระดับที่
ตนเอง
จากมูลฝอย ชุมชน ละ 15,000 บาท
ไม่เป็ นปัญหาของชุมชน

8 โครงการอุดหนุนชุมนในการ
- เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนและ - ลานจาหน่ายสิ นค้า 2 แห่ง
จัดระเบียบในการจาหน่ายสิ นค้าในที่ ก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ได้แก่หน้าสถานีรถไฟและ
หรื อทางสาธารณะ
ของบ้านเมืองและถูกสุขลักษณะ หน้าหอนาฬิกา

30,000
30,000
30,000 - ลานจาหน่ายสิ นค้าจะมี
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
และถูกสุ ขลักษณะ

สาธารณสุข
(งานสุ ขา
ภิบาลฯ)
สาธารณสุข
(งานสุ ขา
ภิบาลฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

9 โครงการปรับปรุ ง ต่อเติมป้ อมยาม
และห้องน้ าสาธารณะ

- เพื่อให้ประชาชน อปพร./ตารวจ - ปรับปรุ ง ต่อเติมป้ อมยาม
200,000
ที่อยูเ่ วรได้รับความสะดวก
และห้องน้ าสาธารณะสามแยก (งบเทศบาล)
ขี้ควาย
(แผนชุมชนหนองหวาย)

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย

10 โครงการปรับปรุ ง ต่อเติมด้านหน้า
ที่ทาการชุมชนหนองหวาย

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - ปรับปรุ ง ต่อเติมด้านหน้า

350,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อสะดวกในการปฐม
สานักปลัด
พยาบาลเบื้องต้น ออกกาลังกาย (งานพัฒนา
อ่านหนังสื อ
ชุมชน)

11 โครงการจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้ อมอุปกรณ์

ในชุมชน เช่น ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ทาการชุมชนหนองหวาย
ออกกาลังกาย อ่านหนังสื อ
(แผนชุมชนหนองหวาย)

สานักปลัด
(งานป้ องกันฯ)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่ อง เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

80,000
40,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

- พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้
สานักปลัด
ทางานรวดเร็ วและสามารถ กองสาธารณสุข
บริ การประชาชนได้รวดเร็ ว
กว่าเดิม

12 โครงการจัดซื้อตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
(CPU)
ทางาน

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่ อง เพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

15,000
(งบเทศบาล)

- จ้าหน้าที่ได้ทางานรวดเร็ ว สานักปลัด
และสามารถบริ การประชาชน
ได้รวดเร็ วกว่าเดิม

13 โครงการจัดซื้อเต้นท์

- จัดซื้อเต้นท์แบบหลังคาโค้ง
จานวน 4 หลัง
- จัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์) 10,000
จานวน 10 ตัว
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน
14 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์) - เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

60,000 - เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
(งบเทศบาล) เครื่ องใช้พร้ อม
- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้พร้ อม

ช่าง
(งานไฟฟ้ าฯ)
สานักปลัด
(งานธุรการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผูร้ ับผิดชอบ

15 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์) - เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
- จัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์) 50,000
และเก้าอี้ในที่ทาการชุมชนหนองหวาย ประชาชนในชุมชนที่มาใช้บริ การ และเก้าอี้ จานวน 10 ชุด
(งบเทศบาล)
ในการจัดกิจกรรม
(แผนชุมชนหนองหวาย)

- ชุมชนได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้พร้ อม

สานักปลัด
(งานธุรการ)

16 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ (พลาสติก)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 200 ตัว

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้พร้ อม

สานักปลัด
(งานธุรการ)

17 โครงการจัดซื้อรถยนต์สานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน

- จัดซื้อรถยนต์สานักงาน
จานวน 1 คัน

18 โครงการจัดซื้อเครื่ องพิมพ์ดีด
แบบธรรมดา

- เพื่อให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ดีด
ในการทางาน
จานวน 1 เครื่ อง

25,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
และสะดวกในการทางาน

กองคลัง

19 โครงการจัดซื้อตูใ้ ส่ เอกสารแผนที่
ภาษี

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน - จัดซื้อตูใ้ ส่ เอกสาร

10,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

กองคลัง
(งานแผนที่
ภาษีฯ)

20 โครงการจัดซื้อเครื่ องถ่ายเอกสาร

- เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน - จัดซื้อเครื่ องถ่ายเอกสาร

140,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ทนั สมัย

สานักปลัด
(งานธุรการ)

ระบบดิจิตอล ความเร็ วไม่
ต่ากว่า 20 แผ่น/นาที

25,000
(งบเทศบาล)

600,000 - เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
(งบเทศบาล) และสะดวกในการทางาน

สานักปลัด
(งานธุรการ)

ที่

โครงการ

21 โครงการจัดซื้อเครื่ องส่งวิทยุ F.M.
สารองเครื่ องเก่า

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ มีเครื่ องส่ งวิทยุ F.M. ไว้สารอง - จัดซื้อเครื่ องวิทยุ F.M. ขนาด

เครื่ องเก่าที่เสื่อมสภาพ
กาลังส่ ง 500 - 1000 วัตต์
- เพื่อสามารถออกอากาศได้ต่อเนื่อง
ไม่หยุดชะงักและกาลังส่งเท่าเทียม
คลื่นอื่น ๆ ที่อยูใ่ กล้เคียง

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

150,000
(งบเทศบาล)

- สถานีวิทยุของเทศบาล
สานักปลัด
สามารถออกอากาศได้ต่อเนื่ อง (งานประชา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สัมพันธ์)

- สามารถถ่ายทอดเสี ยง
จากนอกสถานที่มายังสถานี
ของเทศบาลได้

22 โครงการจัดซื้อเครื่ องถ่ายทอดวิทยุ
F.M. นอกสถานที่

- เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเสี ยงนอก - จัดซื้อเครื่ องถ่ายทอดวิทยุ
สถานที่มายังสถานีหลักที่เทศบาล นอกสถานที่

60,000
(งบเทศบาล)

23 โครงการปรับปรุ งพัฒนาชุมชน
หลังน้ าท่วม

- เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยน้ าท่วม
ได้ช่วยเหลือกันทาความสะอาด
บ้านเรื อน

15,000
15,000
15,000 - ชุมชนมีความสะอาด
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) - ประชาชนในชุมชน
ได้เกิดความสามัคคี

- บ้านเรื อนผูป้ ระสบภัย
ในชุมชนสมอทอง
(แผนชุมชนสมอทอง)

24 โครงการจัดทาป้ ายถนน - ซอย ป้ ายบอก - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - จัดทาป้ ายถนน - ซอย
ทราบ
ป้ ายบอกสถานที่ใน
ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน

ผูร้ ับผิดชอบ

30,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ

สานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)
สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

สานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

การฯ)

ณสุ ข

