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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 
30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลต าบลจอมแจ้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลจอมแจ้ง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  
     "ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาที่ยั่งยืน"  

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง  
     2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพ่ิมรายได้  
     3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ และสวัสดิการสังคม  
     4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6. พัฒนาการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลจอมแจ้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์           
ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
    3.1 แนวทางการพัฒนาการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
           4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
           5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           6.2 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           6.2 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด  
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
           7.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  

ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลจอมแจ้ง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

เทศบาลต าบลจอมแจ้งได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ. พ.ศ. 2558 - 2560) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10 5,716,000 17 11,523,000 20 14,312,800 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

10 321,000 8 216,000 26 753,000 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

5 405,000 5 155,000 4 105,000 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 744,000 12 694,000 12 694,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

32 5,130,400 27 4,935,500 27 4,935,500 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

10 248,000 9 1,708,000 8 208,000 
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ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 27 10,107,000 19 4,017,000 15 2,328,000 

รวม 107 22,671,500 97 27,648,500 94 22,799,300 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
เทศบาลต าบลจอมแจ้ง ได้ประกาศใชเ้ทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เมื่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 
15,134,480 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   7 196,000 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

2 25,000 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 559,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 25 4,794,980 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 215,500 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 21 9,344,000 

รวม 73 15,134,480 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 - ไม่มีระบุในเทศบัญญัติ ฯ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ตาม

โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด

เชียงใหม ่

อุดหนุนเงินให้แก่ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการ 

3,000 

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตามโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมออกร้านงานฤดูหนาวและกาชาด

จังหวัดเชียงใหม ่

อุดหนุนเงินให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

8,000 

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตามโครงการ

จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่

อุดหนุนเงินให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

30,000 

4 โครงการส่งเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย (สวนครัว

รั้วกินได้) 

ส่งเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดอบรม 
ค่าเมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ 

20,000 

5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว (ต่อยอด) 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว)และอบรมเทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตข้าว โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ  

100,000 

6 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในต าบลขี้เหล็ก ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

5,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ทุกเพศ

ทุกวัย)  

จัดอบรมอาชีพ/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ทุก
เพศทุกวัย) โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เช่น ค่าจัดฝึกอาชีพ ค่าปูายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

8 โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้หรือกิจกรรมอื่นท่ี
เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาต ิโดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าพันธุ์ไม้ กล้าไม้ ฯลฯ 

15,000 

9 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดอบรมการลดคัดแยกขยะในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 
ค่าเอกสาร ฯลฯ 

10,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี ราชพิธีงานวันส าคัญต่างๆ 

อุดหนุนเงินให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

7,000 

11 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีปี๋ใหม่
เมือง 

อุดหนุนเงินให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่แตง ตามโครงการ 

7,000 

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก อุดหนุนเงินให้แก่สภาวัฒนธรรมต าบล
ขี้เหล็ก ส าหรับด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น หรืออ่ืนๆ 

 

50,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

13 อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ตาม
บรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน 

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนพระปริยัติแม่
แตงวิทยา ตามโครงการ 

10,000 

14 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ถวายเทียนพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

70,000 

15 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ) จัดกิจกรรมท าบุญวันออกพรรษา โดยการ
ตักบาตรเทโวโรหนะและท าบุญประจ าปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 

16 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

80,000 

17 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบฮีตตวยฮอยป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง 

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุโดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

180,000 

18 โครงการสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง   จัดกิจกรรมการร่วมท าบุญและร่วมสรงน้ า
พระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตงส าหรับ
ประชาชนในเขตอ าเภอแม่แตง ในวัน
มาฆบูชา โดยมีค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการ เช่น ค่าปูายโครงการ 
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่ารับรอง ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

30,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

19 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
และแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย ์โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ 

100,000 

20 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน            
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดสถานท่ี ฯลฯ 

20,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

21 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร ่ 

ตามโครงการทันตสุขภาพของนักเรียน 
อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และ
โรงเรียนวัดห้วยไร่ ตามโครงการ 

20,000 

22 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร ่ 

ตามตามโครงการเฝูาระวัง ตรวจแก้ไขโภชนาการและ
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และ
โรงเรียนวัดห้วยไร่ ตามโครงการ 

72,000 

23 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 9 หมู่บ้าน อุดหนุนเงินให้แก่อาสาสมัครสาสารณสุข 

(อสม.) ต าบลขี้เหล็ก ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

135,000 

24 อุดหนุนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนเงินให้แก่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงใหม ่ส าหรับด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ 

10,000 

25 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล"ขี้เหล็กเกมส"์ เพื่อ
ความปรองดองและสมานสามัคค ี

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล 

โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าถ้วย
รางวัล เหรีญรางวัล หรือของรางวัล 

เกียรติบัตร อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน ฯลฯ 

200,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

26 การสนับสนุนอุปกรณ ์ด้านนันทนาการแก่ประชาชน/
เยาวชน 

สนับสนุนอุปกรณ์ด้านนันทนาการ โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุกีฬาประเภทต่างๆ 
ฯลฯ 

55,000 

27 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ 

จัดกิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
ควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรค
ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีปูองกันโรค ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับการพ่นน้ ายาเคมี
ปูองกันโรค ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการปูองกันโรค 
ฯลฯ 

50,000 

28 สนับสนุนนักกีฬา/ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์
การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุด
นักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ 

110,000 

29 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 

ประปาหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าทดสอบทางวิทยาศาสตร์
และค่าด าเนินการอื่นๆ ฯลฯ  

10,000 

30 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่ 
ตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 

อุดหนุนเงินให้แก่โรงเรียนร่ าเปิงวิทยา 
และโรงเรียนวัดห้วยไร่ ตามโครงการ 

1,416,000 

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

1,120,500 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

32 โครงการการจัดอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด.ในสังกัด
เทศบาลต าบลขี้เหล็ก โรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วยไร ่

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก ่
 ๑. ศพด.ในสังกัดฯ จ านวน ๑๐๕ คนๆละ 
๗ บาท ต่อวัน จ านวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน 
284,2๐๐ บาท (เงินจัดสรรจากกรมฯ 
๒๐๕,๘๐๐ บาท , ทต.สมทบ ๗๘,๔๐๐ 
บาท) 
 ๒. ร.ร.ร่ าเปิงวิทยา และร.ร.วัดห้วยไร่ 
จ านวน ๓๒๔ คนๆละ ๗ บาท ต่อวัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๖๔๔,๒๘๐ 
บาท (เงินจัดสรรจากกรมฯ ๕๘๙,๖๘๐ 
บาท , ทต.สมทบ ๕๔,๖๐๐ บาท)   

928,480 

33 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิโดยมีค่าใช้จ่าย 

ตามโครงการ เช่น ค่าเตรียมสถานท่ี 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

120,000 

34 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลขี้เหล็ก อุดหนุนเงินให้แก่สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลขี้เหล็ก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

30,000 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ต าบล
ขี้เหล็ก 

บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ฯ ค่าจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ค่า
ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

40,000 

36 โครงการพัฒนาสตร ี จัดอบรมฝึกอาชีพต่างๆให้แก่สตร ีโดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์

ฯลฯ 

 

20,000 



11 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

37 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

จ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานของเทศบาล
ต าบลขี้เหล็ก ในช่วงปิดภาคเรียน 

30,000 

38 โครงการเยาวชน ประชาชนคนถ่ิน ร่วมช่วยร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆแก่เยาวชน/
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าจัดค่ายเยาวชน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

100,000 

39 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ หรือกฎหมายต่างๆแก่ผู้น าชุมชนหรือ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯให้แก่ ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 

40 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดอบรมให้ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน  

โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัด
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

41 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอ าเภอแม่แตง 

อุดหนุนเงินให้แก่ กิ่งกาชาดอ าเภอแม่แตง 
ตามโครงการ 

10,000 

42 โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าตัดหญ้า 
ค่ามใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ 
ฯลฯ 

100,000 

43 โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
ในชุมชนต าบลขี้เหล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น 
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ ค่า
อบรม อผก./อผส. ฯลฯ 

75,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

44 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอาย ุ โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัด
ฝึกอบรมอาชีพ ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 

45 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้ปุวยเอดส ์จ านวน 
๑๘ รายๆละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน 
๑๒ เดือน 

108,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

46 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การ
ตั้งจุดบริการประชาชน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน 

1,500 

47 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การ
ตั้งจุดบริการประชาชน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน 

15,000 

48 โครงการการปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา  
ภัยแล้ง 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปูองกันไฟปุา 

โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

6,000 

49 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ฝึกอบรมทบทวนการปฎิบัติงาน ของ    
อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

15,000 

50 โครงการอบรมวินัยจราจร และความปลอดภัย       
บนท้องถนน 

จัดอบรมฝึกวินัยจราจร เพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนโดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

25,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

อุดหนุนเงินให้แก่อุดหนุนคณะกรรม
หมู่บ้านตามโครงการ 

63,000 

52 โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
ปัญหาของยาเสพติดแก่เยาวชน/
ประชาชน และทัศนศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และความรู้ด้านยาเสพติด 

โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

90,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

53 อุดหนุนเทศบาลต าบลอินทขิล ตามโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อปท.อ.แม่แตง ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

อุดหนุนเงินให้แก่เทศบาลต าบลอินทขิล 
ตามโครงการ 

30,000 

54 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต าบล อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ท าลายขยะ และให้การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ภายในชุมชน เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ 
โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า
ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ 

1,400,000 

55 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษ
มุนีศรีแม่แตง  

ดูแลรักษาสถานท่ีบริเวณหอพระฯ มีความ
สวยงาม และเหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีใช้
ประกอบศาสนพิธี โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลหอพระฯ 
ค่าตัดหญ้า ค่าปลูกดูแลรักษาต้นไม้ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟูา ฯลฯ 

5,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

56 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่  ออกให้บริการประชาชนนอกสถานท่ีเพื่อ
เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ด้านต่างๆ 

โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

57 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

จัดอบอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผน
ชุมชน แก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน (เช่น ก านัน 
ผญ., ผช.ผญ.,คณะกรรมการหมู่บ้าน, สท.) 
โดยมีค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 

58 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต าบล (พ.ศ.2559 - 2561) 

จัดประชุมประชาคมประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ต้องการในการพัฒนา  เพื่อมาพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาต าบล โดยมีค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

59 โครงการประชุมสภาเทศบาลสัญจร จัดประชุมสภานอกสถานท่ี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน  และเป็นการ
และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

60 โครงการบริหารจัดการศูนย์ ไอ.ซี.ที ชุมชนต าบล
ขี้เหล็ก เพื่อพ่อหลวง 

บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าจัดฝึกอบรม ค่า
วัสดุ อุปกรณ ์ส าหรับจัดโครงการ ฯลฯ 

57,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

61 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มผู้น าชุมชน
,กลุ่มผู้น าสตร,ี กลุ่มผู้น าอาชีพ  

จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยมีค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปูาย
โครงการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของที่ระลึก ฯลฯ 

300,000 

62 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 

บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์ฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ
ศูนย์ฯ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 

63 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตภายใน
ส านักงานเทศบาล 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีต
ภายในส านักงานเทศบาล หนา ๐.๑๐ ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๓ ตร.ม. ตามแบบ 
ทต.ก าหนด 

350,000 

64 ต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล(อาคารหอประชุม 

ช้ันล่าง) 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์(อาคาร
หอประชุมช้ันล่าง) กว้าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. 
สูง ๔.๘๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 
๕๔ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด 

200,000 

65 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลต าบลขี้เหล็ก ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล โดยรื้อ Top 

Soil ลงดินด าหนา ๕ ซม. พร้อมปูหญ้า
นวลน้อยพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๗๓ ตร.ม. 

5,645,000 

66 ก่อสร้างห้องน้ าบุคลากร ใน ศพด.บ้านแม่ขะจาน ก่อสร้างห้องน้ า ศพด. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ 
ม. ยาว ๔ ม. สูง ๒.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด 

150,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

67 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ศพด.แม่ขะจาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว 
๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ ม. พร้อมถมไหล่ทางดินลูกรัง
ทั้งสองข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. ตาม
แบบ ทต.ก าหนด 

99,000 

68 ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านแม่ขะจาน ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. ขนาดกว้าง 
๗.๕๐ ม. ยาว ๑๘ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า ๑๓๕ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด 

350,000 

69 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ในสังกัดเทศบาล 

10,000 

70 ปรับภูมิทัศน์ ภายใน/ภายนอก ที่เป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ของเทศบาล 

ปรับภูมิทัศน์ ภายใน/ภายนอก ที่เป็นพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ของเทศบาล โดยแต่ง
สวนหย่อม ปลูกต้นไม้พร้อมปูหญ้าโดยมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม ตาม
แบบ ทต.ก าหนด 

300,000 

71 ค่าบ ารุง และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง บริหารจัดการทรัพย์สินของเทศบาล โดย
จ่ายเป็นค่ารักษา ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถมดิน 

ปรับที่ดิน ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ปรับปรุงอาคาร ฯลฯ 

300,000 

72 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขี้เหล็ก สนับสนุนการบริหารจัดการกอง
หลักประกันสุขภาพต าบลขี้เหล็ก ในการ
ด าเนินการต่างๆ 

80,000 

73 โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้หรือมี
ส่วนร่วมด้านการเลือกตั้งรวมถึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3,000 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลจอมแจ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕8  จ านวนทั้งหมด 69 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

คิดเป็นร้อยละ 
ตามแผนพัฒนา 

สามปี  
โครงการที่ได้

ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10 4 40.00 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

10 7 70.00 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

5 2 40.00 

4. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 9 69.23 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 32 22 68.75 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

10 7 70.00 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 27 18 66.67 

รวม 107 69 64.49 
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 รายชื่อ โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8 – 2560) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ม.3 ดงปุาลัน) (โอนตั้งรายการ
ใหมแ่ละจ่ายขาด
เงินสะสม) 

34,500.00 

2  เปลี่ยนท่อประปาท้ังระบบประปา (ม.4 หนองโค้ง) (โอนตั้งรายการ
ใหมแ่ละจ่ายขาด
เงินสะสม) 

300,000.00  

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านนายสุพร ถึง บ้านนายอินสม (ม. ๕ 
ทรายมูล) 

(โอนตั้งรายการ
ใหมแ่ละจ่ายขาด
เงินสะสม) 

15,000.00  

4 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาและสายพาด
ดับไฟฟูาสาธารณะและไฟก่ิงสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ม.6 ร่ าเปิง) 

(โอนตั้งรายการ
ใหมแ่ละจ่ายขาด
เงินสะสม) 

    184,047.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

  

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม ่

3,000 3,000.00 

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมออ

กร้านงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม ่

8,000 8,000.00 

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่

30,000 30,000.00 

8 โครงการส่งเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย (สวนครัวรั้วกินได้) 20,000 20,000.00 

9 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว (ต่อยอด) 100,000 95,240.00                  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

10 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในต าบลขี้เหล็ก 5,000 3,500.00 

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ทุกเพศทุกวัย)  30,000 30,000.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

  

12 โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 15,000 15,000.00 

13 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 10,000 9,600.00  

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี
งานวันส าคัญต่างๆ 

3,000 3,000.00 

15 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตามโครงการส่งเสริมประเพณ ี
วัฒนธรรม(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) 

3,000       3,000.00 

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก 50,000 50,000.00 

17 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ) 5,000 5,000.00 

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง 80,000 72,000.00 

19 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 180,000    149,500.00 

20 โครงการสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง   30,000 30,000.00 

21 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 100,000 

(โอนเพิ่ม 
๕๐,๐๐๐) 

149,600.00 

22 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

20,000 18,050.00 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

23 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร ่ ตามโครงการทันต
สุขภาพของนักเรียน 

20,000 20,000.00 

24 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร ่ ตามตามโครงการ
เฝูาระวัง ตรวจแก้ไขโภชนาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 

72,000 72,000.00 

25 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 9 หมู่บ้าน 135,000 67,500.00 

26 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล"ขี้เหล็กเกมส"์ เพื่อความปรองดองและ
สมานสามัคค ี

200,000 200,000.00 

27 การสนับสนุนอุปกรณ์ ด้านนันทนาการแก่ประชาชน/เยาวชน 55,000 55,000.00 

28 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 50,000 21,514.60 

29 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 10,000 

(โอนเพิ่ม 2,๐๐๐) 

12,000.00 

30 อุดหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่ ตามโครงการอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 

1,416,000 1,236,000.00 

31 โครงการการจัดอาหารเสริม(นม) ให้แก ่ศพด.ในสังกัดเทศบาลต าบล
ขี้เหล็ก โรงเรียนร่ าเปิงวิทยาและโรงเรียนวัดห้วยไร ่

928,480 697,107.79 

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 1,120,500 891,300.00 

33 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 120,000 119,965.00 

34 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลขี้เหล็ก 30,000 30,000.00 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ต าบลขี้เหล็ก 

40,000 39,900.00 

36 โครงการพัฒนาสตร ี 20,000 20,000.00 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

37 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน 30,000 29,600.00 

38 โครงการเยาวชน ประชาชนคนถ่ิน ร่วมช่วยร่วมพัฒนาท้องถิ่น 100,000   100,000.00 

39 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือ
กฎหมายต่างๆแก่ผู้น าชุมชนหรือประชาชนท่ัวไป 

20,000     20,000.00 

40 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอแม่แตง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่แตง 

10,000 10,000.00 

41 โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 100,000 32,455.22 

42 โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนต าบลขี้เหล็ก 75,000 69,800.00 

43 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ 10,000 10,000.00 

44 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 108,000 108,000.00 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

  

45 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 1,500     1,200.00 

46 โครงการการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 1,500     1,200.00 

47 โครงการการปูองกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา ภัยแล้ง 6,000     3,000.00 

48 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 15,000 14,430.60 

49 โครงการอบรมวินัยจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 25,000   25,000.00 

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการปูองกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

63,000 63,000.00 

51 โครงการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 90,000   63,000.00 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

52 อุดหนุนเทศบาลต าบลอินทขิล ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท.อ.แม่แตง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

30,000 30,000.00 

53 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต าบลขี้เหล็ก 1,400,000 1,347,072.36 

54 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง  5,000 5,000.00 

55 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

15,000 13,770.00 

56 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
(พ.ศ.2559 - 2561) 

10,000 10,000.00 

57 โครงการบริหารจัดการศูนย์ ไอ.ซี.ที ชุมชนต าบลขี้เหล็ก เพื่อพ่อหลวง 57,000 43,812.30 

58 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของกลุ่มผู้น าชุมชน,กลุ่มผู้น าสตร,ี กลุ่มผู้น าอาชีพ  

300,000 299,255.00 

59 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 20,000 9,982.00 

60 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตภายในส านักงานเทศบาล 350,000 348,000.00 

61 ปรับภูมิทัศน์ภายส านักงานเทศบาล 300,000 299,000.00 

62 ก่อสร้างห้องน้ าบุคลากร ใน ศพด.บ้านแม่ขะจาน 150,000 148,000.00 

63 ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านแม่ขะจาน 350,000 349,000.00 

64 ค่าบ ารุง และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 38,200.00 

65 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขี้เหล็ก 80,000 65,545.00 

66 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล (โอนตั้งรายการ
ใหมแ่ละจ่ายขาด
เงินสะสม) 

3,800,000.00 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

67 จัดซื้อรถดั๊ม เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล (โอนตั้งรายการใหม่
และจ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1,850,000.00 

68 ก่อสร้างห้องน้ า ส าหรับบริการประชาชน (บริเวณส านักงาน) (โอนตั้งรายการใหม)่ 500,000.00 

69 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ศพด.แม่ขะจาน (โอนตั้งรายการใหม)่ 98,000.00 

 
 

 



รายจา่ยตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลจอมแจง้ อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล เบิกจา่ย ณ 30 กนัยายน 2558

โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือ

แผนงานงบกลาง 00410

งาน งบกลาง 00411

หมวด งบกลาง 510000

ประเภท เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 110300 80,000.00                     -                              -                              80,000.00                     65,545.00                     14,455.00                     

เบี้ยยงัชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 110900 108,000.00                   -                              -                              108,000.00                    108,000.00                    -                              

ส ารองจา่ย 111000 200,000.00                   -                              80,000.00                     280,000.00                    257,455.00                    22,545.00                     

รายจา่ยตามข้อผู้พัน 111100 200,900.00                   -                              -                              200,900.00                    194,793.52                    6,106.48                       

บ าเหน็จ/บ านาญ

 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 120100 414,000.00                   -                              -                              414,000.00                    414,000.00                    -                              

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

งาน บริหารทัว่ไป 00111

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000

ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 210100 695,520.00                   -                              -                              695,520.00                    695,520.00                    -                              

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 210200 120,000.00                   -                              -                              120,000.00                    120,000.00                    -                              

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 210300 120,000.00                   -                              -                              120,000.00                    120,000.00                    -                              

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 210400 198,720.00                   -                              -                              198,720.00                    198,720.00                    -                              

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 210600 1,490,400.00                 -                              -                              1,490,400.00                 1,490,400.00                 -                              

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 220100 1,950,000.00                 -                              -                              1,950,000.00                 1,808,408.00                 141,592.00                    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 220200 130,000.00                   -                              -                              130,000.00                    125,481.00                    4,519.00                       

เงินประจ าต าแหน่ง 220300 109,200.00                   -                              -                              109,200.00                    102,083.00                    7,117.00                       

ค่าจา้งพนักงานจา้ง 220600 600,000.00                   -                              -                              600,000.00                    557,899.00                    42,101.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 220700 60,000.00                     -                              35,000.00                     95,000.00                     87,871.00                     7,129.00                       

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 660,000.00                   345,000.00                    -                              315,000.00                    27,650.00                     287,350.00                    

ค่าเบี้ยประชุม 310200 30,000.00                     -                              1,000.00                       31,000.00                     30,812.50                     187.50                         

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 310300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       -                              5,000.00                       

ค่าเช่าบ้าน 310400 145,000.00                   -                              -                              145,000.00                    130,700.00                    14,300.00                     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 310500 14,000.00                     -                              -                              14,000.00                     10,420.00                     3,580.00                       

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100 600,000.00                   -                              -                              600,000.00                    581,200.00                    18,800.00                     

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ 320200 40,000.00                     -                              -                              40,000.00                     27,850.00                     12,150.00                     

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการเลือกต้ัง 320300 3,000.00                      -                              -                              3,000.00                       -                              3,000.00                       

 - โครงการเทศบาลต าบลขี้เหล็กเคล่ือนที่ ประจ าปี พ.ศ.2558 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

 - โครงการประชุมสภาเทศบาลต าบลขี้เหล็กสัญจร ประจ าปี 2558 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

 - โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 320300 300,000.00                   -                              -                              300,000.00                    299,255.00                    745.00                         

 - โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการหอพระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง ประจ าปี 2558 320300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       5,000.00                       -                              

 - โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 320300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     29,600.00                     400.00                         

 - โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรุ้ ICT ชุมชนต าบลขี้เหล็ก 320300 57,000.00                     -                              -                              57,000.00                     43,812.30                     13,187.70                     

 - โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 320300 5,000.00                      -                              -                              -                              -                              -                              

 - โครงการ "งานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีฯ" 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     18,050.00                     1,950.00                       

รายการ รหัส ตั้งไว้



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

 - โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา 320300 100,000.00                   -                              50,000.00                     150,000.00                    149,600.00                    400.00                         

 - โครงการบริหารจดัการศูนยป์รองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     9,982.00                       10,018.00                     

 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     20,000.00                     -                              

 - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 320300 200,000.00                   -                              -                              200,000.00                    109,700.00                    90,300.00                     

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 320300 150,000.00                   -                              -                              150,000.00                    65,175.00                     84,825.00                     

 - ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 320300 5,000.00                      -                              -                              -                              -                              -                              

 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 320300 2,000.00                      -                              -                              2,000.00                       1,000.00                       1,000.00                       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (วงเงินไม่เกนิ 5,000 บาท) 320400 50,000.00                     -                              -                              50,000.00                     49,868.00                     132.00                         

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุส านักงาน 330100 200,000.00                   104,000.00                    -                              96,000.00                     88,400.00                     7,600.00                       

วัสดุงานบ้านงานครัว 330300 15,000.00                     -                              9,000.00                       24,000.00                     23,651.00                     349.00                         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 330700 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     5,000.00                       25,000.00                     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 300,000.00                   -                              -                              300,000.00                    178,419.40                    121,580.60                    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 331100 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     900.00                         29,100.00                     

หมวด ค่าสาธารณูปโภค 534000

ประเภท ค่าไฟฟูา 340100 300,000.00                   -                              -                              300,000.00                    293,256.07                    6,743.93                       

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 340200 5,180.00                      -                              -                              5,180.00                       3,390.00                       1,790.00                       

ค่าบริการโทรศัพท์ 340300 60,000.00                     -                              -                              60,000.00                     48,067.73                     11,932.27                     

ค่าไปรษณีย์ 340400 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     26,875.77                     3,124.23                       

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 340500 40,000.00                     -                              15,000.00                     55,000.00                     48,059.00                     6,941.00                       

หมวด ค่าครุภณัฑ์ 541000

ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศ 410100 18,000.00                     -                              -                              18,000.00                     17,997.40                     2.60                             

 - เต้นท์ ส าหรับบริการประชาชน (รายการต้ังใหม)่ 410100 -                             -                              90,000.00                     90,000.00                     90,000.00                     -                              

 - ตู้สาขาโทรศัพท์ (รายการต้ังใหม)่ 410100 -                             -                              56,730.00                     56,730.00                     56,720.70                     9.30                             

 - เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา (รายการต้ังใหม)่ 410100 -                             -                              18,000.00                     

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 411600 4,200.00                      -                              3,400.00                       7,600.00                       -                              -                              

 - เคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 411600 5,500.00                      -                              1,800.00                       7,300.00                       -                              -                              

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท) 411800 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    99,338.20                     661.80                         

หมวด รายจา่ยอ่ืน 551000

ประเภท ค่าจา้งประเมินความพึงพอใจโดยสถานศึกษา 551100 25,000.00                     -                              -                              25,000.00                     -                              25,000.00                     

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนส่วนราชการ

 - อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 610200 45,000.00                     -                              -                              45,000.00                     45,000.00                     -                              

 - อดุหนุนเทศบาลต าบลอนิทขิล 610200 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     30,000.00                     -                              

 - อดุหนุนที่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ 610200 3,000.00                      -                              -                              3,000.00                       3,000.00                       -                              

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 00112

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการ ประจ าปี พ.ศ.2558 320300 15,000.00                     -                              -                              15,000.00                     13,770.00                     1,230.00                       

 - โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้าน / ต าบล เพื่อจดัท าแผนพัฒนาต าบลประจ าปี พ.ศ.2559 - 2561 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     10,000.00                     -                              

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

งาน บริหารงานคลัง 00113

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 220100 1,400,000.00                 140,000.00                    -                              1,260,000.00                 1,079,202.00                 180,798.00                    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 220200 10,000.00                     -                              10,000.00                     20,000.00                     19,980.00                     20.00                           

เงินประจ าต าแหน่ง 220300 42,000.00                     -                              -                              42,000.00                     42,000.00                     -                              

ค่าจา้งพนักงานจา้ง 220600 120,000.00                   -                              -                              120,000.00                    37,287.00                     82,713.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 220700 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     7,933.00                       12,067.00                     

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 370,000.00                   270,000.00                    -                              100,000.00                    -                              100,000.00                    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 310500 26,000.00                     -                              -                              26,000.00                     16,407.50                     9,592.50                       

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100 30,000.00                     -                              30,000.00                     60,000.00                     49,500.00                     10,500.00                     

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 320300 60,000.00                     30,000.00                     -                              30,000.00                     14,400.00                     15,600.00                     

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 320300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     2,242.00                       27,758.00                     

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุส านักงาน 330100 200,000.00                   -                              40,000.00                     240,000.00                    239,655.50                    344.50                         

วัดสุคอมพิวเตอร์ 331400 170,000.00                   40,000.00                     -                              130,000.00                    128,720.00                    1,280.00                       

หมวด ค่าครุภณัฑ์ 541000

ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 - กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติอล 410700 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     9,900.00                       100.00                         

 - เคร่ืองโทรสารฯ 410700 -                             -                              17,000.00                     17,000.00                     17,000.00                     -                              

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 411600 4,200.00                      -                              3,400.00                       7,600.00                       7,600.00                       -                              

 - เคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 411600 5,500.00                      -                              1,800.00                       7,300.00                       7,300.00                       -                              

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 00121

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินเดือนพนักงาน 220100 250,000.00                   -                              10,000.00                     260,000.00                    166,740.00                    93,260.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 220200 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

ค่าจา้งพนักงานจา้ง 220600 230,000.00                   -                              -                              230,000.00                    122,040.00                    107,960.00                    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 220700 40,000.00                     -                              -                              40,000.00                     24,000.00                     16,000.00                     

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 100,000.00                   34,000.00                     -                              66,000.00                     -                              66,000.00                     

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 310300 3,000.00                      -                              -                              3,000.00                       -                              3,000.00                       

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100 325,000.00                   -                              -                              325,000.00                    301,500.00                    23,500.00                     

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     -                              20,000.00                     

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 320300 10,000.00                     -                              34,000.00                     44,000.00                     33,600.00                     10,400.00                     

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 330200 12,000.00                     -                              -                              12,000.00                     5,600.00                       6,400.00                       

วัสดุงานบ้านงานครัว 330300 12,000.00                     -                              -                              12,000.00                     10,000.00                     2,000.00                       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 330700 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     3,600.00                       6,400.00                       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 330800 120,000.00                   -                              -                              120,000.00                    100,040.20                    19,959.80                     



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 330900 6,000.00                      -                              -                              6,000.00                       -                              6,000.00                       

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 331600 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       -                              5,000.00                       

วัสดุอืน่ ๆ 331700 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       -                              5,000.00                       

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุดปฏบิัติงาน อปพร.ชุดหมี) (ต้ังรายการใหม)่ 331800 -                             -                              18,000.00                     18,000.00                     18,000.00                     -                              

หมวด ค่าครุภณัฑ์ 541000

ประเภท ครุภณัฑ์อืน่

 - บอร์ด - หมอนรองศรีษะพร้อมสายรัดผู้ปุวย 411700 9,000.00                      -                              -                              9,000.00                       9,000.00                       -                              

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

งาน ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 00123

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 44,000.00                     34,000.00                     -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 320300 15,000.00                     -                              -                              15,000.00                     14,430.60                     569.40                         

 - โครงการความปลอดภยัทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 320300 25,000.00                     -                              -                              25,000.00                     25,000.00                     -                              

 - โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 320300 1,500.00                      -                              -                              1,500.00                       1,200.00                       300.00                         

 - โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 320300 1,500.00                      -                              -                              1,500.00                       1,200.00                       300.00                         

 - โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา ภยัแล้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 320300 6,000.00                      -                              -                              6,000.00                       3,000.00                       3,000.00                       

แผนงานการศึกษา 00210

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 00211

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินดือนพนักงาน 220100 440,000.00                   -                              -                              440,000.00                    241,980.00                    198,020.00                    

เงินประจ าต าแหน่ง 220300 42,000.00                     -                              -                              42,000.00                     42,000.00                     -                              

ค่าจา้งพนักงานจา้ง 220600 320,000.00                   2,000.00                       -                              318,000.00                    257,760.00                    60,240.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 220700 40,000.00                     -                              2,000.00                       42,000.00                     42,000.00                     -                              

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 380,000.00                   256,730.00                    -                              123,270.00                    -                              123,270.00                    

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 310300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       -                              5,000.00                       

ค่าเช่าบ้าน 310400 36,000.00                     -                              -                              36,000.00                     24,000.00                     12,000.00                     

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100 735,000.00                   15,800.00                     -                              719,200.00                    440,805.00                    278,395.00                    

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 320300 50,000.00                     -                              -                              50,000.00                     49,100.00                     900.00                         

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 320300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     22,553.00                     7,447.00                       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (วงเงินไม่เกนิ 5,000 บาท) 320400 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       1,800.00                       3,200.00                       

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุส านักงาน 330100 80,000.00                     -                              -                              80,000.00                     72,235.00                     7,765.00                       

หมวด ค่าครุภณัฑ์ 541000

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 411600 4,200.00                      -                              3,400.00                       7,600.00                       7,600.00                       -                              

หมวด ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

ประเภท ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

 - โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 420900 99,000.00                     -                              -                              99,000.00                     97,000.00                     2,000.00                       

 - โครงการกอ่สร้างห้องน้ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 420900 150,000.00                   -                              -                              150,000.00                    148,000.00                    2,000.00                       



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

 - โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ทต.จอมแจง้ (รายการต้ังใหม)่ 420900 -                             -                              99,000.00                     99,000.00                     98,000.00                     1,000.00                       

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท)

 - โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะจาน (เดิม) 421000 350,000.00                   -                              -                              350,000.00                    349,000.00                    1,000.00                       

แผนงานการศึกษา 00210

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

 - สนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขี้เหล็ก (เปล่ียนแปลงค าชี้แจง) 320300 1,120,500.00                 -                              -                              1,120,500.00                 891,300.00                    229,200.00                    

หมวด ค่าวัสดุ 532000

ประเภท  - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขี้เหล็ก (เปล่ียนแปลงค าชี้แจง) 320300 928,480.00                   -                              -                              928,480.00                    697,107.79                    231,372.21                    

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนส่วนราชการ

 - อดุหนุนให้แกโ่รงเรียนในเขตเทศบาลต าบลขี้เหล็ก ตามโครงการอาหารกลางวันแกเ่ด็กนักเรียน 610200 1,416,000.00                 -                              -                              1,416,000.00                 1,236,000.00                 180,000.00                    

แผนงานสาธารณสุข 00220

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 00223

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยปูองกนัและควบคุมโรค 320300 50,000.00                     -                              -                              50,000.00                     21,514.60                     28,485.40                     

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 330900 25,000.00                     -                              -                              25,000.00                     -                              25,000.00                     

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนส่วนราชการ

 - อดุหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา โครงการทันตสุขภาพแกเ่ด็กนักเรียน 610200 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     10,000.00                     -                              

 - อดุหนุนโรงเรียนร่ าเปิงวิทยา โครงการเฝูาระวังแกไ้ขภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกอ่นวัยเรียน 610200 36,000.00                     -                              -                              36,000.00                     36,000.00                     -                              

 - อดุหนุนโรงเรียนวัดห้วยไร่ โครงการทันตสุขภาพแกเ่ด็กนักเรียน 610200 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     10,000.00                     -                              

 - อดุหนุนโรงเรียนวัดห้วยไร่ โครงการเฝูาระวังแกไ้ขภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกอ่นวัยเรียน 610200 36,000.00                     -                              -                              36,000.00                     36,000.00                     -                              

ประเภท เงินอดุหนุนเอกชน

 - อดุหนุนให้แกอ่าสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 9 หมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 610300 135,000.00                   -                              -                              135,000.00                    67,500.00                     67,500.00                     

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ศูนยฟ์ื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายใุนชุมชนต าบลขี้เหล็ก 320300 75,000.00                     -                              -                              75,000.00                     69,800.00                     5,200.00                       

 - โครงการศูนยบ์ริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 320300 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    32,455.22                     67,544.78                     

 - โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     10,000.00                     -                              

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

 - อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอแม่แตง 610400 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 00241

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

ประเภท เงินดือนพนักงาน 220100 740,000.00                   -                              110,000.00                    850,000.00                    818,660.00                    31,340.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 220200 10,000.00                     -                              10,000.00                     20,000.00                     19,980.00                     20.00                           

เงินประจ าต าแหน่ง 220300 42,000.00                     -                              -                              42,000.00                     42,000.00                     -                              

ค่าจา้งพนักงานจา้ง 220600 200,000.00                   -                              -                              200,000.00                    132,720.00                    67,280.00                     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 220700 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     24,000.00                     6,000.00                       

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 240,000.00                   -                              -                              240,000.00                    -                              240,000.00                    

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 310300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       -                              5,000.00                       

ค่าเช่าบ้าน 310400 66,000.00                     -                              -                              66,000.00                     62,200.00                     3,800.00                       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 310500 32,000.00                     -                              -                              32,000.00                     11,780.00                     20,220.00                     

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 320100 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    52,500.00                     47,500.00                     

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 320300 30,000.00                     -                              15,000.00                     45,000.00                     30,800.00                     14,200.00                     

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     5,892.00                       14,108.00                     

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)(วงเงินไม่เกนิ 5,000) 320400 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    -                              100,000.00                    

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุส านักงาน 330100 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     3,500.00                       6,500.00                       

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 330200 100,000.00                   -                              45,000.00                     145,000.00                    111,932.85                    33,067.15                     

วัดสุกอ่สร้าง 330600 100,000.00                   5,000.00                       -                              95,000.00                     94,471.00                     529.00                         

หมวด ค่าครุภณัฑ์ 541000

ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 411600 15,000.00                     -                              1,000.00                       16,000.00                     16,000.00                     -                              

ประเภท ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

 - รถตักหน้าขุดหลัง  (รายการต้ังใหม)่ -                             -                              150,000.00                    150,000.00                    150,000.00                    -                              

 - รถด๊ัมเพื่อใช้ในกจิการเทศบาล (รายการต้ังใหม)่ -                             -                              100,000.00                    100,000.00                    100,000.00                    -                              

ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

 - ชุดโคมไฟฟูาเสาร่ัวส านักงานทต.จอมแจง้  (รายการต้ังใหม)่ 410500 -                             -                              45,000.00                     45,000.00                     -                              -                              

หมวด ทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 420900

ประเภท ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

 - โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 420900 350,000.00                   -                              -                              350,000.00                    348,000.00                    2,000.00                       

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง (รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามที่มีวงเงินเกนิกว่า 5,000)

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 421000 300,000.00                   -                              -                              300,000.00                    38,200.00                     261,800.00                    

 - โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 420900 200,000.00                   -                              -                              200,000.00                    -                              200,000.00                    

 - โครงการปรับปรุงลานกฬีาประจ าต าบลขี้เหล็ก (สนามฟุตบอล) 420900 564,500.00                   564,500.00                    414,500.00                    150,000.00                    -                              150,000.00                    

 - โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เทศบาลต าบลขี้เหล็ก 420900 300,000.00                   -                              -                              300,000.00                    299,000.00                    1,000.00                       

 - โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่  3  บ้านดงปุาลัน  (รายการต้ังใหม)่ 420900 -                             -                              34,500.00                     34,500.00                     34,500.00                     -                              

 - โครงการวางท่อประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่  4  บ้านหนองโค้ง  (รายการต้ังใหม)่ 420900 -                             -                              15,000.00                     -                              -                              -                              

 - โครงการกอ่สร้างรางน้ าคอนกรึนเสริมเหล็ก หมูท่ี่  5  บ้านทรายมูล  (รายการต้ังใหม)่ 420900 -                             -                              15,000.00                     15,000.00                     15,000.00                     -                              

 - โครงการกอ่สร้างห้องน้ า ส าหรับบริการประชาชน (บริเวณส านักงานทต.จอมแจง้) 420900 -                             -                              500,000.00                    500,000.00                    -                              -                              

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนส่วนราชการ

 - อดุหนุนการไฟฟูาส่วนภมูิภาคอ าเภอแม่แตง โครงการขยายเขตไฟฟูาและสายพาดดับฯ (รายการต้ังใหม)่ 610200 -                             -                              250,000.00                    250,000.00                    184,047.67                    65,952.33                     

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

งาน ก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 00244



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 320300 1,400,000.00                 -                              -                              1,400,000.00                 1,347,072.36                 52,927.64                     

 - โครงการอบรมการคัดเยกขยะในครัวเรือน 320300 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     9,600.00                       400.00                         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

งาน บริหารทัว่ไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินดือนพนักงาน 220100 240,000.00                   -                              10,000.00                     250,000.00                    239,547.00                    10,453.00                     

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 60,000.00                     -                              -                              60,000.00                     -                              60,000.00                     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนต าบลขี้เหล็ก 320300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       3,500.00                       1,500.00                       

 - โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 320300 90,000.00                     -                              -                              90,000.00                     63,000.00                     27,000.00                     

 - โครงการพัฒนาสตรี 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     20,000.00                     -                              

 - โครงการเยาวชน ประชาชนคนท้องถิ่น ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น 320300 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    100,000.00                    -                              

 - โครงการส่งเสริมอาชีพ 320300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     30,000.00                     -                              

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนเอกชน

 - อดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลขี้เหล็ก 610300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     30,000.00                     -                              

 - อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 610300 63,000.00                     -                              -                              63,000.00                     63,000.00                     -                              

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

งาน กีฬาและนันทนาการ 00262

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการวันเด็กแห่งชาติ เสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 120,000.00                   -                              -                              120,000.00                    119,965.00                    35.00                           

 - โครงการแข่งขันกฬีาสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ "ขี้เหล็กเกมส์" คร้ังที่ 16 ประจ าปี 2558 320300 200,000.00                   -                              -                              200,000.00                    200,000.00                    -                              

 - ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ 320300 110,000.00                   50,000.00                     -                              60,000.00                     -                              60,000.00                     

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุกฬีา 331300 55,000.00                     -                              -                              55,000.00                     50,000.00                     5,000.00                       

หมวด เงินอุดหนุน 561000

ประเภท เงินอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

 - อดุหนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากฬีาจงัหวัดเชียงใหม่ 610400 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     -                              10,000.00                     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 00263

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 80,000.00                     -                              -                              80,000.00                     72,000.00                     8,000.00                       

 - โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุสืบฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 180,000.00                   -                              -                              180,000.00                    149,500.00                    30,500.00                     

 - โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาถวายเทียนพรรษาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 70,000.00                     -                              -                              70,000.00                     -                              70,000.00                     



โอนลด โอนเพ่ิม รวม เบิกจา่ย คงเหลือรายการ รหัส ตั้งไว้

 - โครงการวันออกพรรษา เสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 5,000.00                      -                              -                              5,000.00                       5,000.00                       -                              

 - โครงการประเพณีสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตงเสริมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ ประจ าปี 2558 320300 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     30,000.00                     -                              

หมวด เงินอุดหนุน 531000

ประเภท เงินอดุหนุนส่วนราชการ

 - อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 610200 7,000.00                      -                              -                              7,000.00                       7,000.00                       -                              

 - อดุหนุนโรงเรียนพระปริยติัธรรมแม่แตงวิทยา 610200 10,000.00                     -                              -                              10,000.00                     10,000.00                     -                              

ประเภท เงินอดุหนุนเอกชน

 - อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก 610300 50,000.00                     -                              -                              50,000.00                     50,000.00                     -                              

แผนงานการเกษตร 00320

งาน ส่งเสริมการเกษตร 00321

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522000

ประเภท เงินดือนพนักงาน 220100 240,000.00                   -                              10,000.00                     250,000.00                    239,547.00                    10,453.00                     

หมวด ค่าตอบแทน 531000

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310100 60,000.00                     -                              -                              60,000.00                     -                              60,000.00                     

ค่าเช่าบ้าน 310400 36,000.00                     -                              -                              36,000.00                     36,000.00                     -                              

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยฯี 320300 40,000.00                     -                              -                              40,000.00                     39,900.00                     100.00                         

 - โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 320300 15,000.00                     -                              -                              15,000.00                     15,000.00                     -                              

 - โครงการเศรษฐกจิพอเพียง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 320300 20,000.00                     -                              -                              20,000.00                     20,000.00                     -                              

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) 320300 100,000.00                   -                              -                              100,000.00                    95,240.00                     4,760.00                       

หมวด ค่าวัสดุ 533000

ประเภท วัสดุการเกษตร 331000 30,000.00                     -                              -                              30,000.00                     12,010.00                     17,990.00                     

แผนงานการพาณิชย์ 00330

งาน กิตการประปา 00332

หมวด ค่าใช้สอย 532000

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราจา่ยหมวดอืน่ ๆ

 - โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมูบ่้าน 320300 10,000.00                     -                              2,000.00                       12,000.00                     12,000.00                     -                              

27,800,000.00               1,891,030.00                 2,355,530.00                 27,957,000.00                22,231,348.88                5,165,751.12                 รวมทัง้สิน้



ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

------------------------------------------ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่ 3 

วางท่อประปา หมู่ 4 

 



  

ก่อสร้างรางน้้าคอนกรีต หมู่ 5 

 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 – บ้าน
ขี้เหล็ก อ.แม่ริม (งบอุดหนุนฯ) 

 



  

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
บ้านร่้าเปิง หมู่ที่ 6 – บ้านทราย
มูล หมู่ที่ 5 (งบอุดหนุนฯ) 

 



การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว) 

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 

 



การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  

 

โครงการ ลด คัด แยก ขยะ 
ในครัวเรือน 

 

โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว
ในชุมชน 

 



การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 

 

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา
ถวายเทียนพรรษา  

สร้างความปรองดองสมานฉันท์  

โครงการประเพณีสรงน้้าพระพุทธ
ศตวรรษมุนีศรีแม่แตง เสริมสร้าง
ความปรองดอง ความสมานฉันท์  



 

 

 

 

 

 

โครงการรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ 
สืบฮีตตวยฮอย  ป๋าเวณีปี๋ใหม่

เมือง 

โครงการเข้าวัดท้าบุญ ถือศีล ฟัง
ธรรมพัฒนาจิตใจในเทศกาล

เข้าพรรษา  



  

งานสรงน้้าพระธาตุวัดดอยจอมแจ้ง 

 



การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนย์บริการทางสังคม
แบบมีส่วนร่วม  

1. โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
และผู้สูงอายุในชุมชนต้าบลขี้เหล็ก  

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ



 

โครงการพัฒนาสตร ี

โครงการส่งเสริมอาชีพ 



 

 

 

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้าบลขี้เหล็ก 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเทศบาล 



 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ
ปรองดอง ความสมานฉันท์ 
“ขี้เหล็กเกมส์” ครั้งท่ี 16   

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ



  

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ฝุายปูองกันภัยพลเรือน ( อปพร.) 

โครงการปูองกันหมอกควันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  



 

 

 

 

 

 

  

โครงการความปลอดภัยทางถนน  

โครงการปูองกันภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่  

โครงการปูองกันภัยและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศการสงกรานต ์



การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

  

ก่อสร้างห้องน้้า ศพด. 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 



 

  

ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



  

ตู้สาขาโทรศัพท์ 

 

รถบรรทุก 

 



  

โครงการสนับสนุนการ
จัดท้าแผนชุมชนฯ 

 

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์  
(จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปรองดอง) 



 

โครงการประชุม
ประชาคมฯเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาล 

 



สรุปการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
-------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 40 40 
หญิง 60 60 
รวม 100 100 

 

อาย(ุปี) 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่่ากว่า 20 ปี 11 11 
20-30 ปี 23 23 
31-40 ปี 20 20 
41-50 ปี 22 22 
51-59 ปี 4 4 
60 ปีขึ้นไป 20 20 

รวม 100 100 
 

การศึกษา 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ได้รับการศึกษา 3 3 
ชั้นประถมศึกษา 30 30 
ชั้นมัธยมศึกษา 33 33 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 2 2 
ปริญญาตรี 28 28 
ปริญญาโท 1 1 

สูงกว่าปริญญาโท   1 1 
อ่ืนๆ 2 2 
รวม 100 100 

 

 



อาชีพ 
 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

เกษตรกร 10 10 
รับจ้าง 45 45 

รับราชการ    10 10 
นักเรียน/นักศึกษา    18 18 

ค้าขาย 5 5 
อ่ืนๆ 12 12 
รวม 100 100 

 

ส่วนที่  2 หัวข้อการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

หัวข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

13 13.00 46 46.00 41 41.00 - - - - 

หัวข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

10 10.00 36 36.00 53 53.00 1 1.00 - - 

หัวข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

10 10.00 30 30.00 59 59.00 1 1.00 - - 

หัวข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

11 11.00 32 32.00 57 57.00 - - - - 

หัวข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเช่น 
การศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 

12 12.00 39 39.00 49 49.00 - - - - 



หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

หัวข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
เช่น การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

14 14.00 31 31.00 55 55.00 - - - - 

หัวข้อที่ 7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

7 7.00 39 39.00 53 53.00 1 1.00 - - 

 

ส่วนที่ 3 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจพื้นฐาน 

หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

1. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม 

15 15.00 54 54.00 31 31.00 - - - - 

2. การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

10 10.00 43 43.00 47 47.00 - - - - 

3. การเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

12 12.00 39 39.00 49 49.00 - - - - 

4. มีการรายงานผลการ
ด่าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

8 8.00 34 34.00 56 56.00 2 2.00 - - 

5. ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 

7 7.00 26 26.00 66 66.00 1 1.00 - - 



หัวข้อประเมิน/เกณฑ์
ประเมิน 

มาก
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ มาก
(คน) 

ร้อยละ ปาน
กลาง
(คน) 

ร้อยละ น้อย
(คน) 

ร้อยละ น้อย
ที่สุด
(คน) 

ร้อยละ 

6. การด่าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

7 7.00 34 34.00 59 59.00 -  - - 

7. ผลการด่าเนินโครงการ / 
กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

9 9.00 31 31.00 60 60.00 -  - - 

8. การแก้ไขปัญหา และ
การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

11 11.00 26 26.00 63 63.00 1 1.00 - - 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้รับจากการด่าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

11 11.00 26 26.00 63 63.00 - - - - 

 

ส่วนที่ 4 การให้คะแนนภาพรวมทั้งหมด (เต็ม ๑๐ คะแนน) ได้เฉลี่ย ๗.๙๖ คะแนน 

  



 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 มีผู้ตอบแบบประเมินมีข้อเสนอแนะจ่านวน ๗ ข้อ(ผู้เสนอจ่านวน ๗ ราย) 
  
  



จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจน ามาประมวลผลเชิงบรรยายดังนี้ 

--------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.1 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
1.2ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง  41-50 ปี และผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุต่่ากว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบแบบ
ประเมินน้อยที่สุด 

1.3ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับไม่ได้รับการศึกษา เป็นกลุ่มที่ตอบ
แบบประเมินน้อยที่สุด ทั้งนี้กลุ่มผู้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทข้ึนไปไม่มีผู้ใดร่วมตอบ 

1.4ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการนี้ ส่วนมากประกอบอาชีพ รับจ้าง รองลงมาประกอบ
อาชีพเกษตรกร และผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มท่ีตอบแบบประเมินน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 2 หัวข้อการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค ผู้ตอบแบบ

ประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ผู้ตอบ

แบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ ผู้ตอบ

แบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.5ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.6ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การกไขปัญหาอาชญากรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.7ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่
ในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจพื้นฐาน 
3.1การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.2การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 



3.3การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก 

3.4มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.5ความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.6การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีผู้ให้คะแนนในระดับน้อย จ่านวน ๑ ราย 

3.7ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.8การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีผู้ให้คะแนนในระดับน้อย จ่านวน ๑ ราย 

3.9ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 4 การให้คะแนนภาพรวมทั้งหมด 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  9 คะแนน รองลงมาอยู่ในระดับ 8 คะแนน 

และน้อยที่สุดอยู่ในระดับ 6 คะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ที่ตอบแบบส่ารวจให้คะแนนในช่วง 0 – 5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๑. ชื่นชมการด่าเนินการของเทศบาลว่ามีการพัฒนาที่ดี 
 ๒. การด่าเนินกิจกรรมบางครั้งยังไม่ค่อยครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อาชีพ เพศ  
 ๓. ขอให้มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพราะบางหมู่บ้านน้่าประปาไม่พอใช้  
 ๔. ควรพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านให้สว่างมากขึ้น  
 ๕. ควรมีการแก้ไขปัญหาการเก็บขยะให้มีความเหมาะสมและทันเวลามากขึ้น  
 ๖. ควรมีการพิจารณางดกิจกรรม/โครงการที่ท่าซ้่าๆกันหรือบ่อยครั้ง  
 ๗. อยากให้มีการจัดกีฬาผู้สูงอายุ  


