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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบประจ าปี
งบประมาณนั้นๆ ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของผู้บริหารที่ได้
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทศบาลต าบลข้ีเหล็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานและประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จาก
แผนการด าเนินงานนี้ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมถึงเพื่อประโยชน์อันเกิดกับราชการ
เป็นส าคัญ 

 

        เทศบาลต าบลข้ีเหลก็   



 

 

 
ภาคผนวกข. 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

ที่ได้รับการบรรจุใน เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินการ 

เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินการ 

เสนอแผนต่อผู้บริหารเทศบาล 

ผู้บริหารเทศบาลเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 

“โดยปิดประกาศ 

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน” 

เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ  

คณะกรรมการพัฒนาฯ 

เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ  

ผู้บริหารเทศบาล 
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(กราฟแสดงการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์) 
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ส่วนท่ี  ๒ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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2. จ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการ 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 
เรื่อง ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

…………………………………………… 

  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้จัดท าร่างแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลข้ีเหล็กเมื่อวันที่ 24ตุลาคม 2557แล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2548เทศบาลต าบลข้ีเหล็กจึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557 
      
         อินสอน  โสภา 
      (นายอินสอน  โสภา)  
          นายกเทศมนตรีต าบลข้ีเหล็ก 

 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน 
 ส าหรับแผนการด าเนินงาน เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กนั้น มีที่มาจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จากโครงการ กิจกรรมพัฒนา ที่เทศบาลต าบลข้ีเหล็กด าเนินการเองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ และ
จากโครงการ กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 
 ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ได้ยึดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 
และนโยบายของผู้บริหารในปัจจุบัน ดังนี้  

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1 .1แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ 
 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

3.1 แนวทางการพัฒนาการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
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6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

องค์กร 
 กระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก จะยึดหลักการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดท าแผน ต้ังแต่การรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา มาจัดท าร่างแผนด าเนินงานจนถึง
การติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานโดยในการจัดท าแผนด าเนินงานจะมีคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กที่มีกรรมการมาจากผู้แทน
กลุ่ม องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้การมีแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียด

ของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบล
ข้ีเหล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณพ .ศ.2558ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน 

3.ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน(แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ปรากฏดังภาคผนวก  
ก.) 
 เทศบาลต าบลข้ีเหล็กด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานด้วยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด 5        
ข้อ 26) กล่าวคือการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่
ด าเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

/5. เมื่อผู้บริหาร... 
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 5. เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4.ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานซึ่งได้แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณดังกล่าวมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน และ
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ท่ีจะควบคุมการด าเนินของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาของเทศบาลต าบลขี้เหล็ก 
 Strength (S)หมายถึง จุดแข็งขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในที่ท าให้
องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพร้อมรับใช้หรือ
ให้บริการประชาชนส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ถือว่ามีจุดแข็งในหลายๆด้าน 
  -Man (บุคลากร) กล่าวคือ บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีจิตใจที่พร้อม
ให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆด้านที่ตรงกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร ทั้งนี้ที่ผ่านมาบุคลากรในองค์กรไม่ว่า
จะเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ อันท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต้องการ 
  -Material (เครื่องมือ) กล่าวคือ ภายในองค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่องโทรสาร/โทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและทันสมัย อันท าให้การปฏิบัติหน้าที่งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี 
  -Management (การบริหารจัดการ) กล่าวคือ ภายในองค์กรมีผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าได้รับความไว้วางใจอย่างมากในการเข้ามารับใช้ประชาชนโดยตรง จึง
ท าให้การบริหารจัดการในระดับสูงสุดขององค์กรย่อยค านึงถึงผลประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนเป็นส าคัญและ
ที่ผ่านมานั้นนับตั้งแต่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการในองค์กร หรือผู้มีอ านาจในการ
บริหารจัดการได้มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยถือว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส าคัญ ทั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อประโยชน์สูงสุดอันเกิดแก่ประชาชน 
 Weakness (W) หมายถึง จุดอ่อนขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งท าให้องค์กรมุ่งสู่
ความส าเร็จได้ยากกว่าปกติ ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ถือว่ามีจุดอ่อนในด้าน 
  -Money (งบประมาณ) กล่าวคือ งบประมาณส าหรับในการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบยัง
ไม่เพียงพอ เนื่องจากโดยส่วนมากประชาชนต้องการให้พัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้งบประมาณ
มากประกอบกับทางองค์กรต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จึงท าให้บางครั้งการตองสนองต่อความต้องการของประชาชนจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในที่สุด 
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 Opportunity (O) หมายถึง โอกาสขององค์กรอันถือเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบภายนอกที่
ท าให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็กถือว่ามีปัจจัยภายนอก
หลากหลายด้านที่เป็นตัวส่งเสริมให้องค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -Politic (การเมือง) กล่าวคือ นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาน้ันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญต่อการปกครองรูปแบบการกระจายอ านาจ โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้บริหารราชการกันเอง และพัฒนาตนเองด้วยตนเองเพื่อตนเอง อันจะเห็นได้จากการที่
รัฐบาลกลางได้มีการกระจายอ านาจในการพัฒนาด้านต่างๆให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการสวัสดิการ เป็นต้น ดังนั้นจึงถือว่าภาคการเมือง
ปัจจุบันเป็นตัวช่วยส่งเสริมหรือเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพัฒนาไปพร้อมกันกับระดับชาติ 
  -Technology (เทคโนโลยี) กล่าวคือ โลกปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนทุกวันซึ่ง
ส่วนมากการพัฒนาในแต่ละด้านก็ได้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาโดยตรงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีหลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
สาวนท้องถ่ินมีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-Plan ระบบ E-Lass 
เวปไซด์ ต่างๆของหน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้นถือได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยส่งเสริมให้
เทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีโอกาสที่จ าน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -Social (สังคม) กล่าวคือสังคมปัจจุบันได้มีการยอมรับการปกครองรูปแบบการกระจาย
อ านาจมากขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราการกระจายอ านาจนั้นท าให้การพัฒนาท้องถ่ินที่ห่างไกลหรือชนบทได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรในสังคมหรือท้องถ่ินน้ันๆเอง การยอมรับดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนในท้องถ่ินน้ันมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเองอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการก าหนดการแนวทางและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกด้าน ส าหรับเทศบาลต าบลข้ีเหล็กมีเขตพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งแต่
ละหมู่บ้านนั้นทั้งผู้น าหมู่บ้านและประชาชนได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนในการในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเองในหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นต้น ดังนั้นถือว่าสังคมปัจจุบันเป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก
มีโอกาสที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอีกปัจจัยหนึ่ง 
 Threat (T) อุปสรรคหรือภัยคุกคามในการน าพาการพัฒนาท้องถ่ินไปสู่ความส าเร็จหรือน า
องค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
  - Economic(เศรษฐกิจ) กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ท าให้การพัฒนาประเทศไทยระดับมหาภาคเป็นไปได้อย่างเช่ืองช้า  อันมีผลกระทบต่อเนื่องกับการพัฒนา
ระดับท้องถ่ิน  ซึ่งต้องคอยรับงบประมาณที่จัดสรรให้โดยตรงของรัฐบาลกลาง  กอ ปรปัจจุบันมีการจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถ่ินในการพัฒนาตนเองไม่ถึงร้อยละ 30  ของรายได้รัฐบาลระดับประเทศ  จึงท าให้การ
พัฒนาท้องถ่ินบางครั้งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปก
ครอบส่วนท้องถ่ิน  จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้รับผลกระทบในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย  
จึงท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนอาจไม่เป็นตามที่คาดหวังได้ 

/จากการ... 
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 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้มองเห็นถึงปัจจัยในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กได้
เป็นอย่างดี  แต่ปัจจัยส่วนมากล้วนแต่สนับสนุนการพัฒนามากกว่าปัจจัยฉุ ดรั้งการพัฒนาจึงท าให้เทศบาล
ต าบลข้ีเหล็กได้พัฒนาท้องถ่ินของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยที่ฉุดรั้งการ
พัฒนาเทศบาลต าบลข้ีเหล็กก็ไม่ได้มองข้ามและพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผลักดันในปัจจัย
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ 

 
 



1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการเกษตร    

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

ไม่มีการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2558

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

พ.ศ. 2557
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ผด 2
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ส.ค. ก.ย.

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2558

2

- 10 -



2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการประกอบอาชีพของกลุม่อาชีพและประชาชน ส่งเสรมิการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที ่  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนที่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ ตาม

โครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จงัหวัด

เชียงใหม่

อุดหนุนเงินให้แกท่ี่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่ 
ตามโครงการ

3,000 ตามที่จงัหวัด
เชียงใหม่ 
ก าหนด

กองคลัง

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตาม

โครงการส่งเสริมกจิกรรมออกร้านงานฤดูหนาวและ

กาชาดจงัหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนเงินให้แกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 
ตามโครงการ

8,000 ตามที่จงัหวัด
เชียงใหม่ 
ก าหนด

กองคลัง

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตาม

โครงการจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจงัหวัด

เชียงใหม่

อุดหนุนเงินให้แกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 
ตามโครงการ

30,000 ตามที่จงัหวัด
เชียงใหม่ 
ก าหนด

กองคลัง

4 โครงการส่งเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย (สวน

ครัวร้ัวกนิได้)
ส่งเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าจดัอบรม ค่าเมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ

20,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2557

-  10  -



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

พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2557

5 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าว (ต่อยอด)
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว)
และอบรมเทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยมี
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบม 
ฯลฯ

100,000 ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

เกษตร ต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

6 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในต าบลขีเ้หล็ก ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของ
หมูบ่้าน/ชุมชน โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

5,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ทุกเพศ

ทุกวัย)
จดัอบรมอาชีพ/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ทุกเพศทุกวัย) 
โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าจดัฝึกอาชีพ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

30,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

-  11  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

-  12  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  13  -



3.1  แนวทางการพัฒนาการปลุกจิตส านึกในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ หรือกจิกรรมอื่นที่เป็นการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติ โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธ์ุไม้ กล้าไม้ ฯลฯ

15,000 พื้นที่สาธารณะ
ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จดัอบรมการลดคัดแยกขยะในชุมชนหรือหมูบ่้าน  
โดยมีค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าจดัเตรียมสถานที่ ค่าเอกสาร ฯลฯ

10,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  12  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  13  -



4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิ สนับสนุน การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตงตาม

โครงการจดังานรัฐพิธี ราชพิธีงานวันส าคัญต่างๆ
อุดหนุนเงินให้แกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 
ตามโครงการ

7,000 ที่ท าการอ าเภอ
แม่แตง

กองคลัง

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

อุดหนุนเงินให้แกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอแม่แตง 
ตามโครงการ

7,000 ที่ท าการอ าเภอ
แม่แตง

กองคลัง

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลขีเ้หล็ก อุดหนุนเงินให้แกส่ภาวัฒนธรรมต าบลขีเ้หล็ก 
ส าหรับด าเนินกจิกรรมที่เกีย่วกบัวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ หรืออื่นๆ

50,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

กองคลัง

4 อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ตาม
บรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน

อุดหนุนเงินให้แกโ่รงเรียนพระปริยัติแม่แตงวิทยา 
ตามโครงการ

10,000 โรงเรียน
พระปริยัติธรรม
แม่แตงวิทยา

กองคลัง

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ถวายเทียนพรรษา จดักจิกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่ารับรอง ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

70,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  13  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

6 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ) จดักจิกรรมท าบุญวันออกพรรษา โดยการตักบาตร
เทโวโรหนะและท าบุญประจ าปี โดยมีค่าใช้จา่ยตาม
โครงการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

5,000 หอพระ
ศตวรรษมุนีศรี

แม่แตง

กองการศึกษา

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จดักจิกรรมประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่ารับรอง ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

80,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

กองการศึกษา

8 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบฮีตตวยฮอยป๋าเวณี
ปี๋ใหม่เมือง

จดักจิกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่ารับรอง ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

180,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

กองการศึกษา

9 โครงการสรงน้ าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแม่แตง จดักจิกรรมการร่วมท าบุญและร่วมสรงน้ าพระพุทธ
ศตวรรษมุนีศรีแม่แตงส าหรับประชาชนในเขต
อ าเภอแม่แตง ในวันมาฆบูชา โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่ารับรอง ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

30,000 หอพระ
ศตวรรษมุนีศรี

แม่แตง

กองการศึกษา

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 จดักจิกรรมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าจดัสถานที่ ฯลฯ

100,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

-  14  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

11 โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จดักจิกรรมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและแสดง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพฯ โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าจดัสถานที่ ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

-  15  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  16  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  17  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  18  -



5.1 ส่งเสรมิสุขภาวะของชุมชน   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนโรงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่ 

 ตามโครงการทันตสุขภาพของนักเรียน
อุดหนุนเงินให้แกโ่รงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียน
วัดห้วยไร่ ตามโครงการ

20,000 โรงเรียนร่่าเปิง
วิทยา และ

โรงเรียนวัดห้วย
ไร่

กองคลัง

2 อุดหนุนโรงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่ 
 ตามตามโครงการเฝ้าระวัง ตรวจแกไ้ขโภชนาการ
และพัฒนาการของเด็กกอ่นวัยเรียน

อุดหนุนเงินให้แกโ่รงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียน
วัดห้วยไร่ ตามโครงการ

72,000 โรงเรียนร่่าเปิง
วิทยา และ

โรงเรียนวัดห้วย
ไร่

กองคลัง

3 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 9 หมูบ่้าน อุดหนุนเงินให้แกอ่าสาสมัครสาสารณสุข (อสม.) 
ต่าบลขีเ้หล็ก ส่าหรับด่าเนินกจิกรรมต่างๆ

135,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

กองคลัง

4 อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากฬีาจงัหวัดเชียงใหม่ 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนากฬีา
ของจงัหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนเงินให้แกมู่ลนิธิเพื่อการพัฒนากฬีาจงัหวัด
เชียงใหม่ ส่าหรับด่าเนินกจิกรรมต่างๆ

10,000 มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนากฬีา

จงัหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  16  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการแข่งขันกฬีาประจ่าต่าบล"ขีเ้หล็กเกมส์" 
เพื่อความปรองดองและสมานสามัคคี

จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีาประจ่าต่าบล โดยมี
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าถ้วยรางวัล เหรีญ
รางวัล หรือของรางวัล เกยีรติบัตร อุปกรณ์กฬีา ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
กรรมการตัดสิน ค่าจา้งจดัสนามแข่งขัน ค่าท่าสูจิ
บัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

200,000 สนามกฬีากลาง
เทศบาล

กองการศึกษา

6 การสนับสนุนอุปกรณ์ ด้านนันทนาการแกป่ระชาชน/
เยาวชน

สนับสนุนอุปกรณ์ด้านนันทนาการ โดยมีค่าใช้จา่ย 
เช่น ค่าวัสดุกฬีาประเภทต่างๆ ฯลฯ

55,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

กองการศึกษา

7 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ

จดักจิกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคต่าๆ โดยมี
ค่าใช้จา่ยในการป้องกนัและควบคุมโรค เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ 
เป็นต้น โดยจา่ยเป็นค่าน้่ายาเคมีป้องกนัโรค ค่า
น้่ามันเชือ้เพลิง ส่าหรับการพ่นน้่ายาเคมีป้องกนัโรค
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ใน
การป้องกนัโรค ฯลฯ

50,000 สนามกฬีากลาง
เทศบาล

ส่านักปลัด

8 สนับสนุนนักกฬีา/ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ในระดับต่าบล/อ่าเภอ/จงัหวัด

สนับสนุนนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจา่ยเป็น
ค่าใช้จา่ยต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียงและค่า
เช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การกฬีาหรือกรีฑา ค่าชุด
นักกฬีาหรือชุดนักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ

110,000 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ

เทศบาล

กองการศึกษา

-  17  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

9 โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้า

ประปาหมูบ่้าน
จดักจิกรรมในการตรวจสอบคุณภาพน้่าประปา
หมูบ่้าน โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่า
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และค่าด่าเนินการอื่นๆ ฯลฯ

10,000 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ

เทศบาล

ส่านักปลัด/
กองช่าง

-  18  -



ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2558

-  19  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  20  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  21  -



5.2 ส่งเสรมิการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนโรงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยไร่

 ตามโครงการอาหารกลางวันแกเ่ด็กนักเรียน
อุดหนุนเงินให้แกโ่รงเรียนร่่าเปิงวิทยา และโรงเรียน
วัดห้วยไร่ ตามโครงการ

1,416,000 โรงเรียนร่่าเปิง
วิทยาและ

โรงเรียนวัดห้วย
ไร่

กองคลัง

2 โครงการการจดัอาหารเสริม(นม) ให้แก ่ศพด.ใน
สังกดัเทศบาลต่าบลขีเ้หล็ก โรงเรียนร่่าเปิงวิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วยไร่

จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้แก่
 ๑. ศพด.ในสังกดัฯ จ่านวน ๑๐๕ คนๆละ ๗ บาท 
ต่อวัน จ่านวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน 284,2๐๐ บาท 
(เงินจดัสรรจากกรมฯ ๒๐๕,๘๐๐ บาท , ทต.สมทบ
 ๗๘,๔๐๐ บาท)
 ๒. ร.ร.ร่่าเปิงวิทยา และร.ร.วัดห้วยไร่ จ่านวน 
๓๒๔ คนๆละ ๗ บาท ต่อวัน จ่านวน ๒๖๐ วัน เป็น
เงิน ๖๔๔,๒๘๐ บาท (เงินจดัสรรจากกรมฯ 
๕๘๙,๖๘๐ บาท , ทต.สมทบ ๕๔,๖๐๐ บาท)

928,480 ศพด.ในสังกดั
เทศบาลต่าบล

ขีเ้หล็ก 
โรงเรียนร่่าเปิง

วิทยาและ
โรงเรียนวัดห้วย

ไร่

กองคลัง

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  19  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

3 สนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหารสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลต่าบลขีเ้หล็ก

บริหารจดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั โดยมี
ค่าใช้จา่ย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมาแรงงาน ค่าจดักจิกรรมต่างๆ 
ฯลฯ

1,120,500 โรงเรียนร่่าเปิง
วิทยาและ

โรงเรียนวัดห้วย
ไร่

กองการศึกษา

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

120,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

กองการศึกษา

5 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต่าบลขีเ้หล็ก อุดหนุนเงินให้แกส่ภาเด็กและเยาวชนต่าบลขีเ้หล็ก 
เพื่อใช้ในการจดักจิกรรมต่างๆ

30,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

กองคลัง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ต่าบล
ขีเ้หล็ก

บริหารจดัการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจดัท่า
แผนพัฒนาการเกษตร ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ

40,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

7 โครงการพัฒนาสตรี จดัอบรมฝึกอาชีพต่างๆให้แกส่ตรี โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าจดัฝึกอาชีพ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

8 โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษา ท่างานช่วงปิดภาค
เรียน

จา้งนักเรียน นักศึกษา ท่างานของเทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

9 โครงการเยาวชน ประชาชนคนถิน่ ร่วมช่วยร่วม
พัฒนาท้องถิน่

จดักจิกรรมฝึกอบรมต่างๆแกเ่ยาวชน/ประชาชน 
โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่า
จดัค่ายเยาวชน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

100,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

-  20  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ หรือกฎหมายต่างๆแกผู้่น่าชุมชนหรือ
ประชาชนทั่วไป

จดักจิกรรมฝึกอบรมด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ให้แก ่ประชาชน โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

11 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จดัอบรมให้ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าจดัฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

5,000 เทศบาลต่าบล
ขีเ้หล็ก

ส่านักปลัด

-  21  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  22  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  23  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  24  -



5.3 ส่งเสรมิสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนกิง่กาชาดอ าเภอแม่แตง ตามโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมกิง่กาชาดอ าเภอแม่แตง
อุดหนุนเงินให้แก ่กิง่กาชาดอ าเภอแม่แตง ตาม
โครงการ

10,000 กิง่กาชาด
อ าเภอแม่แตง

กองคลัง

2 โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น ค่าจา้งเหมา
ท าความสะอาด ค่าตัดหญ้า ค่ามใช้จา่ยในการจดั
กจิกรรมของศูนย์ ฯลฯ

100,000 ศูนย์บริการ
ทางสังคมแบบ

มีส่วนร่วม
(ศาลาสร้างสุข)

ส านักปลัด

3 โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
ในชุมชนต าบลขีเ้หล็ก

สนับสนุนค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น ค่าจา้งเหมา
ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ ค่าอบรม อผก./อผส. ฯลฯ

75,000 ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคน

พิการและ
ผู้สูงอายุต าบล

ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จดัฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู้สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าจดัฝึกอบรมอาชีพ ค่าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
ฯลฯ

10,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  22  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จา่ยเงินสงเคราะห์แกผู้่ปุวยเอดส์ จ านวน ๑๘ รายๆ
ละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๒ เดือน

108,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

-  23  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  24  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  25  -



6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 โครงการการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขีป่ลอดภัย การต้ังจดุ
บริการประชาชน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน

1,500 บริเวณ
ด้านหน้า
ส านักงาน
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขีป่ลอดภัย การต้ังจดุ
บริการประชาชน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน

15,000 บริเวณ
ด้านหน้า
ส านักงาน
เทศบาล

ส านักปลัด

3 โครงการการป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
ภัยแล้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกนัไฟป่า โดยมี
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ

6,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

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

ฝึกอบรมทบทวนการปฎิบัติงาน ของ อปพร. และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

15,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  24  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการอบรมวินัยจราจร และความปลอดภัยบน
ท้องถนน

จดัอบรมฝึกวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

25,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

-  25  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  26  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

-  27  -



6.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิง่เสพติด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการป้องกนั

ปัญหายาเสพติดในชุมชน
อุดหนุนเงินให้แกอุ่ดหนุนคณะกรรมหมูบ่้านตาม
โครงการ

63,000 หมูบ่้านในเขต
พื้นที่

รับผิดชอบของ
เทศบาล

กองคลัง

2 โครงการการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

จดัอบรม/กจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านปัญหาของ
ยาเสพติดแกเ่ยาวชน/ประชาชน และทัศนศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านยาเสพติด โดยมี
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

90,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  26  -



ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

-  27  -



7.1 แนวทางการพัฒนาการเสรมิสรา้งประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองค์กร
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 อุดหนุนเทศบาลต าบลอินทขิล ตามโครงการศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของ อปท.อ.แม่แตง ประจ าปี
งบประมาณ 2558

อุดหนุนเงินให้แกเ่ทศบาลต าบลอินทขิล ตาม
โครงการ

30,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ 

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิน่  
อ าเภอแม่แตง

กองคลัง

2 โครงการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูต าบล
ขีเ้หล็ก

อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนในการท าลายขยะ
 และให้การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย ภายในชุมชน 
เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จา่ยตาม
โครงการ เช่น ค่าประมูลจา้งเหมาจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอย ฯลฯ

1,400,000 เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ

เทศบาล

ส านักปลัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

-  27  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

3 โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการหอพระศตวรรษ
มุนีศรีแม่แตง

ดูแลรักษาสถานที่บริเวณหอพระฯ มีความสวยงาม 
และเหมาะส าหรับเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนพิธี 
โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าจา้งเหมาดูแล
หอพระฯ ค่าตัดหญ้า ค่าปลูกดูแลรักษาต้นไม้ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

5,000 หอพระ
ศตวรรษมุนีศรี

แม่แตง

ส านักปลัด

4 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่เพื่อเป็นการลด
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนได้ด้านต่างๆ โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

5 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิน่แบบบูรณาการ

จดัอบอรมให้ความรู้ด้านการจดัท าแผนชุมชน 
แกผู้่น าหมูบ่้าน/ชุมชน (เช่น ก านัน ผญ., ผช.ผญ.,
คณะกรรมการหมูบ่้าน, สท.) โดยมีค่าใช้จา่ยตาม
โครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างแลแคร่ืองด่ืม ฯลฯ

15,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

6 โครงการประชุมประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล เพื่อจดัท า
แผนพัฒนาต าบล (พ.ศ.2559 - 2561)

จดัประชุมประชาคมประชาชนในแต่ละหมูบ่้าน/
ชุมชน เพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการในการพัฒนา  
เพื่อมาพิจารณาบรรจใุนแผนพัฒนาต าบล โดยมี
ค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและแคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000 หมูบ่้านในเขต
พื้นที่

รับผิดชอบของ
เทศบาล

ส านักปลัด

-  28  -



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

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

7 โครงการประชุมสภาเทศบาลสัญจร จดัประชุมสภานอกสถานที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน  และเป็นการและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ  โดยมีค่าใช้จา่ย
ตามโครงการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและแคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000 พื้นที่ภายในเขต
ทต.ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

8 โครงการบริหารจดัการศูนย์ ไอ.ซี.ที ชุมชนต าบล
ขีเ้หล็ก เพื่อพ่อหลวง

บริหารจดัการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ค่าจดัฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับจดัโครงการ ฯลฯ

57,000 ศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชน

ต าบลขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

9 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มผู้น าชุมชน
,กลุ่มผู้น าสตรี, กลุ่มผู้น าอาชีพ

จดัอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ โดยมีค่าใช้จา่ยตามโครงการ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าอาหาร อาหารว่างและแคร่ืองด่ืม ค่าของที่ระลึก
 ฯลฯ

300,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

10 โครงการบริหารจดัการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลต าบลขีเ้หล็ก

บริหารจดัการศูนย์ฯ โดยมีค่าใช้จา่ย เช่น ค่า
รณรงค์ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่างๆของศูนย์ฯ 
ค่าใช้จา่ยในการประชุมของศูนย์ฯ  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและแคร่ือง
ด่ืม ฯลฯ

20,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด

11 กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตภายใน
ส านักงานเทศบาล

กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานคอนกรีตภายใน
ส านักงานเทศบาล หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๖๓ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด

350,000 เทศบาล
ต าบลขีเ้หล็ก

กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

12 ต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล(อาคารหอประชุม 

ชัน้ล่าง)
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมชัน้ล่าง)
กว้าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. สูง ๔.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่
อาคารไม่น้อยกว่า ๕๔ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด

200,000 เทศบาล
ต าบลขีเ้หล็ก

กองช่าง

13 ปรับปรุงสนามกฬีาเทศบาลต าบลขีเ้หล็ก ปรับปรุงสนามกฬีาเทศบาล โดยร้ือ Top Soil ลง
ดินด าหนา ๕ ซม. พร้อมปูหญ้านวลน้อย พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๐,๑๗๓ ตร.ม.

5,645,000 สนามกฬีา
เทศบาล

ต าบลขีเ้หล็ก

กองช่าง

14 กอ่สร้างห้องน้ าบุคลากร ใน ศพด.บ้านแม่ขะจาน กอ่สร้างห้องน้ า ศพด. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๔ ม. สูง ๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ตร.ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แม่ขะจาน

กองช่าง

15 กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ ศพด.แม่ขะจาน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. 
พร้อมถมไหล่ทางดินลูกรังทั้งสองข้างเฉล่ียข้างละ 
๐.๓๐ ม. ตามแบบ ทต.ก าหนด

99,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แม่ขะจาน

กองช่าง

16 ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านแม่ขะจาน ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. ขนาดกว้าง ๗.๕๐ ม. 
ยาว ๑๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. 
ตามแบบ ทต.ก าหนด

350,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แม่ขะจาน

กองช่าง

17 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ใน
สังกดัเทศบาล

สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ในสังกดัเทศบาล

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
แม่ขะจาน

กองการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

18 ปรับภูมิทัศน์ ภายใน/ภายนอก ที่เป็นพื้นที่
รับผิดชอบ ของเทศบาล

ปรับภูมิทัศน์ ภายใน/ภายนอก ที่เป็นพื้นที่
รับผิดชอบ ของเทศบาล โดยแต่งสวนหย่อม ปลูก
ต้นไม้พร้อมปูหญ้าโดยมีพื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 
๔๖๐ ตร.ม ตามแบบ ทต.ก าหนด

300,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก / เขต
พื้นที่รับผิด
ชอบของ
เทศบาล

กองช่าง

19 ค่าบ ารุง และปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง บริหารจดัการทรัพย์สินของเทศบาล โดยจา่ยเป็น
ค่ารักษา ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เช่น ค่าถมดิน
ปรับที่ดิน ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ปรับปรุง
อาคาร ฯลฯ

300,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก / เขต
พื้นที่รับผิด
ชอบของ
เทศบาล

กองช่าง

20 สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลขีเ้หล็ก สนับสนุนการบริหารจดัการกองหลักประกนัสุขภาพ
ต าบลขีเ้หล็ก ในการด าเนินการต่างๆ

80,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก / เขต
พื้นที่รับผิด
ชอบของ
เทศบาล

ส านักปลัด

21 โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกต้ัง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้หรือมีส่วนร่วม
ด้านการเลือกต้ังรวมถึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

3,000 เทศบาลต าบล
ขีเ้หล็ก

ส านักปลัด
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558
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ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2558
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ตามแผนพัฒนา
สามปี

ปรากฎ
ตามเทศ
บัญญัติฯ

1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

10 0

รวม 10 0 0.00
2) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการประกอบอาชพีของ
กลุ่มอาชพีและประชาชน ส่งเสริมการพฒันาด้านเศรษฐกจิใน
พื้นที่

10 7

รวม 10 7 70.00
3) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจดัการทรพัยากร
ธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื
3.1  แนวทางการพฒันาการปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ฟื้นฟ ูพฒันา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6 2

รวม 6 2 33.33
4) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณแีละภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน

4.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่

13 11

รวม 13 11 84.62
5) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ  
5.1 ส่งเสริมสุขภาวะของชมุชน 12 9
5.2 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวิีต 14 11
5.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 7 5

รวม 33 25 75.76

ทีไ่ด้รบัการบรรจใุน เทศบัญญัติ เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘

คิดเป็นรอ้ยละยทุธศาสตร์

จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ตารางเปรยีบเทยีบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 



ตามแผนพัฒนา
สามปี

ปรากฎ
ตามเทศ
บัญญัติฯ

คิดเป็นรอ้ยละยทุธศาสตร์

จ านวนโครงการ/กิจกรรม

6) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
6.1 แนวทางการพฒันาการจัดระเบียบชมุชน สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

5 5

6.2 แนวทางการพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุขและส่ิงเสพติด

5 2

รวม 10 7 70.00
7) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ
7.1 แนวทางการพฒันาการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

27 19

รวม 27 19 70.37
รวมทัง้สิน้ 109 71 65.14


