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สวนที่ 1
บทนํา

ประกอบดวย

- บทนํา
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

บทนํา

1

1. บทนํา

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร เพื่อควบคุม
การดํ า เนิ น งานให เป น ไปอย า งเหมาะสมและมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้งยังเปน เครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินงาน
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดําเนินการจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นา กิ จ กรรมและงบประมาณที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมจัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลแมจันมี
ความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นและมี
การจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ
2.3 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
2.4 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แล ว จั ด ทํ า ร า งแผน
การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอ
ผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. เทศบาลมีแผนการดําเนิน งานเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลแม จั น มี ค วามชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น มี ก าร
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นและมีการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
3. ทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ประกอบดวย

-บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
-บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน
รวม
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และแกไขมลภาว
2.3 แนวทางการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกรอน
2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4
2
7
13

4.76
2.38
8.33
15.48

8,897,320
60,000
575,000
9,532,320

35.95
0.24
2.32
38.52

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1

1.19

30,000

0.12

กองสาธารณสุขฯ

3
4

3.57
4.76

300,000
330,000

1.21
1.33

กองสาธารณสุขฯ

2

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา
พนังกั้นดินพัง ระบบปองกันน้ําทวมใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน
3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได สรางความเขมแข็ง
ใหกลุมอาชีพ
4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม
แกสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
โดยยึดคานิยมหลักของคนไทย
4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่น
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5

5.95

2,407,800

9.73

กองชาง

2

2.38

422,210

1.71

กองชาง

1
8

1.19
9.52

400,000
3,230,010

1.62
13.05

กองชาง

2

2.38

100,000

0.40

สํานักปลัด

-

-

9

10.71

175,000

0.71

สํานักปลัด

3
14

3.57
16.67

385,000
660,000

1.56
2.67

สํานักปลัด

-

-

3

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาติ
5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
5.4 แนวทางการพัฒนายกยอง เชิดชูบุคคลที่ทําประโยชนใหกับสังคม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

รวม
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการ
ดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐ
และถูกสุขอนามัย
6.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอ
ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม
6.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอ
รวม

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6
1
7

7.14
1.19
8.33

242,000
35,000
277,000

0.98
0.14
1.12

กองการศึกษา

6

7.14

3,078,450

12.44

กองสาธารณสุขฯ

2
2
1

2.38
2.38
1.19

60,000
55,000
10,000

0.24
0.22
0.04

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

5

5.95

6,310,600

25.50

สํานักปลัด

16

19.05

9,514,050

38.44

สํานักปลัด

4

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒน
7.14
6
ตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันแล
9.52
8
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
7.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําห
3.57
3
การใหบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น
7.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
7.7 แนวทางการพัฒนาการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการสัญจร
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

128,000

0.52

555,000

2.24

276,800

1.12

3
-

3.57
-

125,000
-

0.51
-

2

2.38

120,000

0.48

-

-

22
84

26.19
100.00

1,204,800
24,748,180

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
กองคลัง
สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
สํานักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

4.87
100.00

5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. 02

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
3,000
สํานักงาน
สํานักปลัด
เทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง
ตําบลแมจัน
2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

สํานักปลัด

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน

จัดกิจกรรมโดยออก
หนวยเคลื่อนที่พบ
ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 6 ชุมชน

50,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

สํานักปลัด
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7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
10,000
หมูที่
สํานักปลัด
2,3,4,5,7,8
แผนการดําเนินงาน
ต.แมจัน
และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

จัดทําประกาศ
ประชาสัมพันธทางดาน
สื่อตาง ๆ เชิญชวนให
ประชาชนพรอมใจชําระ
ภาษีตามกําหนดเวลา

30,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองคลัง

6 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี

จัดอบรมใหความรู
ความเขาใจแกประชาชน
ผูชําระภาษีใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาษีแตละประเภท
จํานวน 360 ราย

15,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองคลัง
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7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่
โครงการ
1 โครงการฝกอบรม สัมมนา
และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลแมจัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหม ๆ แก
พนักงาน ลูกจาง
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ผูนําชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
400,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่ใน
สํานักปลัด
จังหวัดเชียงราย
และ
ตางจังหวัด

2 โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจาง
พนักงานจางเทศบาล
และพนักงานจางเหมาบริการฯ
จํานวน 80 คน

20,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะ
จํานวน 80 คน

30,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

สํานักปลัด
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7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่
โครงการ
4 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนใหกับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจางเทศบาล และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 80 คน

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

5 โครงการอบรมหลักเกณฑเพิ่ม
ประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทาง
การเงิน การจัดทําทะเบียนและ
รายงานการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ระบบการบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 20 คน

5,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองคลัง

6 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการพัสดุ

จัดอบรมใหความรูประชาชน
เกี่ยวกับการพัสดุ
จํานวน 50 คน

5,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองคลัง
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7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

ลําดับ
ที่
โครงการ
7 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล
จอมสวรรค

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนงบประมาณองคการ
บริหารสวนตําบลจอมสวรรค
ตามโครงการสรางเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
อําเภอแมจัน
จํานวน 1 ครั้ง

8 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับประชาชน
พนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาล
จํานวน 3 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
45,000

สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนยรวมขาว
กองคลัง
การจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยการ

บริหารราชการ
สวนทองถิ่น
อําเภอแมจัน
หมูที่ 2 ต.แมจัน

30,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองการศึกษา
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7.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
1 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
113,000
สํานักงาน
สํานักปลัด
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 3,500 บาท
เทศบาล
เปนเงิน 7,000 บาท
ตําบลแมจัน
(2) จัดซื้อตูรางเลื่อน จํานวน
สํานักงาน
สํานักปลัด
2 ตู ๆ ละ 53,000 บาท
เทศบาล
เปนเงิน 106,000 บาท
ตําบลแมจัน
(1) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
14,000
สํานักงาน
กองคลัง
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 3,500 บาท
เทศบาล
เปนเงิน 7,000 บาท
ตําบลแมจัน
(2) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
สํานักงาน
กองคลัง
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 3,500 บาท
เทศบาล
เปนเงิน 7,000 บาท
ตําบลแมจัน
2 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิค
แนวตั้ง ขนาดกอนอัด
ไมนอยกวา 100 กิโลกรัม

99,800

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ
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7.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
3 โครงการปรับปรุงขอมูล
50,000
สํานักงาน
กองคลัง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศแผนที่ภาษี
ในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาล
และทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลโดยใชเทคโนโลยีที่
ตําบลแมจัน
ทันสมัย จํานวน 12 ครั้ง

7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการ
1 โครงการปองกัน
ปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย
แกไขปญหาอุทกภัย
น้ําปาไหลหลาก
น้ําปาไหลหลาก และโคลนถลม
และโคลนถลม
จํานวน 4 กิจกรรม
2 โครงการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ฝกซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แผนชวยเหลือผูประสบภัย
บนทองถนน
จํานวน 4 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

5,000

หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด

36

7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 โครงการฝกอบรมใหความรู
ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการปองกันและ
การปองกันและบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัยใหกับ
สาธารณภัยใหกับนักเรียน
นักเรียน เยาวชน และประชาชน
เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 200 คน

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมูที่
2,3,4,5,7,8
ต.แมจัน

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
โครงการ
ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการเลือกตั้ง
จัดการเลือกตั้งใหได
100,000
หมูที่
นายกเทศมนตรีตําบลแมจันและ
2,3,4,5,7,8
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน
ต.แมจัน
จํานวน 1 คน และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลแมจัน
จํานวน 12 คน
2 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู
จํานวน 80 คน

20,000

สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลแมจัน

หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

หนวยงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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