การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องเขาสามยอด ได้ด าเนินการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอด เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานทาหน้าที่รวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน
กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนที่ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
คนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล
1.การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนดาเนินการประจาปี พ.ศ.
2560 และในกรณีที่พบปัญหา/ อุปสรรคในการดาเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการ
ต่างๆ สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการติดตามดาเนินงานโดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมือง
เขาสามยอด ติดตามการใช้งบประมาณและดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) รายงานภายในเดือนมกราคม 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือนเมษายน 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561
การติดตามและประเมินผลของเทศบาล
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นรายโครงการด้วยวิธีคาร์สกอร์ (CAR
SCORE) โดยกาหนดการประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.เชิงปริมาณ ทาให้ทราบผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
2.เชิงคุณภาพ ทาให้ทราบผลการดาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์
3.ขั้นตอนการดาเนินงาน ทาให้ทราบว่าโครงการได้ดาเนินงานถึงขั้นตอนไหน เป็นไปตามแผนและ
กาหนดเวลาหรือไม่
4.ความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจที่ลงรายละเอียดเป็นรายไตรมาส
ใช้สีแดง เหลือง เขียว น้าเงินแทนสถานะภาพของโครงการ มีชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้กากับตัวชี้วัด
โครงการจากภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งสรุปรายงานผู้บริหาร และแจ้งผล
การดาเนินงานให้ประชาคมทราบเป็นรายเดือน ตลอดจนประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ผู้กากับตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้วยวิธีคาร์ คาร์สกอร์ เป็นรายไตรมาสมี
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน คือ
1.ตารางติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรายโครงการ (แบบME4)
2.ตารางติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรายแนวทาง (แบบME3)
3.ตารางติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรายยุทธศาสตร์ (แบบME2)
4.ตารางติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาล (แบบME1)
ซึ่งแบบฟอร์ม ME1- ME4 สามารถนาไปประมวลสรุปเป็นรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจาปีได้โดยตรง
สรุปเป็นผลการดาเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เสนอผู้บริหารเทศบาล
2.การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน
และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ ตามแบบประเมิ น ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และน าผลสรุ ป เสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดจะดาเนินการประเมินผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีละ 4 ครั้ง ก่อนที่จะจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบ

ความสาเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนา
รายงานทุกไตรมาส
ด้วยระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ 2 )พ.ศ.2559 ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย ละผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหาร
จัดการเทศบาลเมืองเขาสามยอด ดังนี้
ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
“4 ปี ต่อไปนี้ คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”
ข.พันธกิจ ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
พันธกิจหลักที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน และคงความเป็น
มาตรฐาน
พันธกิจหลักที่ 2 สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 3 สร้างเขาสามยอดให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และสังคม
พันธกิจหลักที่ 4 พัฒ นาการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจหลักที่ 5 พั ฒ นาการเมื อ งและการบริ ห ารจั ด การให้ ไ ด้ ทั น สมั ย มี ม าตรฐาน
ระดับประเทศ
ค.ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จาแนกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์ พื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง
ได้แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ ที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพออยู่พอกิน มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ได้แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนารายได้
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี มีแนวทางการพัฒนา 11 แนวทาง ได้แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้างระบบกาจัดขยะ
กลยุทธ์ ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
กลยุทธ์ ที่ 5 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ ที่ 7 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ ที่ 8 ส่งเสริมสุขภาพดีทั่วหน้า
กลยุทธ์ ที่ 9 อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ ที่ 10 ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
กลยุทธ์ ที่ 11 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ได้แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
แนวทางที่ 4 เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ มีแนวทางการพัฒนา 12 แนวทาง
ได้แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ที่ 3 ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
กลยุทธ์ ที่ 4 การพัฒนารายได้ขององค์กร
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
และภาษีบารุงท้องที่
กลยุทธ์ ที่ 6 ส่งเสริมชุมชนพลเรือนเข้าร่วมจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
กลยุทธ์ ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์ ที่ 8 การบริหารจัดการภายในสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
กลยุทธ์ ที่ 9 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ ที่ 10 ส่งเสริม การเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์ ที่ 11 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ที่ 12 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ง.การวางแผน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564)ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทาเวทีประชาคม การ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไปเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพอ
อยู่พอกิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐาน
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
มาตรฐานระดับประเทศ

โครง
การ
53

2561
งบประมาณ
97,015,200

โครง
การ
66

7

5,312,600

11
19

2562
งบประมาณ

2563
งบประมาณ

373,319,080

โครง
การ
59

7

5,312,600

3,629,200
11,699,868

9
19

48

10,916,500

35

138

128,573,368

136 398,770,120 129 174,102,467 128

2564
งบประมาณ

147,218,055

โครง
การ
58

105,148,064

7

5,312,600

7

5,312,600

2,820,000
12,602,240

9
19

2,820,000
13,504,612

9
19

2,820,000
14,506,984

4,716,200

35

5,247,200

35

5,247,200
133,034,848

รวม

การจัดทางบประมาณ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 139,050,000 บาท
ประกอบด้วย โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 109 โครงการ งบประมาณ 55,313,215 บาท รายจ่าย
ประจา 83,736,785 บาท
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น นามาจัดทางบประมาณคิดเป็นร้อยละ (55,313,215×100) = 43.02 %
128,573,368
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพออยู่พอกิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ระดับประเทศ
รวมโครงการ
ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

25
6
6
28
24

35,586,000
311,200
800,000
16,313,865
1,792,000

89
20
109

54,803,065
510,150
55,313,215

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
1
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสตรี สร้างภาวะผู้นา และการพัฒนาบุคลิกภาพแก่
กลุ่มสตรีและเครือข่ายสตรีเขาสามยอด
2
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
3
โครงการเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
4
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
5
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ
7
โครงการอบรมให้ความรู้ครอบครัวเข้มแข็ง
8
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
9
โครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
10 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และศึกษาดูงาน
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้า ซอยแสนดี (ซอยหลัก) ถึง
บ้าน จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชุมชนเขาสามยอด 1
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ถนนจอมพล ป. แยก 1,2
และ 3
โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้า ซอยผลไม้
แยก 3 (หลังโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช) ชุมชนเขาสามยอด 4
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กลุ่มบ้านใหม่ทางทิศตะวันออกของวัดน้าจั้น
ชุมชนเขาสามยอด 7
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณเทศบาลเมืองเขาสามยอด ชุมชน
เขาสามยอด 8
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ซอยศีลธรรม
ชุมชนเขาสามยอด 10
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว วัดพระบาทน้าพุ ชุมชนเขาสามยอด 10
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ซอยจิตตสุภา ซอย 4 ช.28
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสวน ชุมชนเขาสามยอด 23
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังวาลย์ ซอย 5 ชุมชนเขาสามยอด 16

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
5,760,000
1,680,000
22,840,000
20,000
18,000
20,000
100,000
50,000
30,000
30,000
222,000
857,000
557,000
481,000
105,000
200,000
51,000
386,000
438,000
113,000

23

โครงการวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ซอยคอกวัวตาโรจน์ ถึง ถนน ค.ส.ล.
บ้านดงสวอง ชุมชนเขาสามยอด 19
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยจอมพล ป.1ชุมชนเขาสามยอด 28
25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย 4 แยกขวา ชุมชนเขาสามยอด28
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพออยู่พอกิน
26 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
27 โครงการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
28 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
29 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเขาสามยอด
30 โครงการเทศกาลปีใหม่
31 อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (10-18 ก.พ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี
32 โครงการชุมชนไร้ถังเทศบาลเมืองเขาสามยอด
33 โครงการกองทุนขยะชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
34 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจาปี 2561
35 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2561
36 โครงการอบรมผู้นาด้านสาธารณสุขในชุมชน
37 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา
38 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
39 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดในการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
40 ค่าอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
41 ค่าอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์
42 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
43 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
44 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
45 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
46 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
47 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
48 ค่าหนังสือเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๐)
49 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
50 ค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

557,000
806,000
225,000
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
91,200
๒๐,๐๐๐
100,000
60,000
50,000
100,000
400,000
70,000
150,000
30,000
100,000
120,000
3,376,000
1,323,000
20,000
16,800
400,000
121,000
235,000
1,552,000
447,383
280,140
288,360

51
52

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐
53 ค่าจัดการเรียนการสอน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
54 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
55 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์
56 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน
57 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน
58 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
59 โครงการส่งเสริมนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และขาดแคลนเกี่ยวกับการศึกษา
(ทุนสงเคราะห์)
60 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
61 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
62 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
63 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
64 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
65 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ
66 โครงการจัดทาแผนชุมชน
67 โครงการปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนรักชาติและรู้รักสามัคคี (จัด 1 ครั้ง)
กาหนดจัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไตรมาส 2)
68 โครงการประชุมประชาคม( จัดทุกวันที่ 20 ของเดือน )
69 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารงานชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
70 โครงการอบรมพลเมืองยุคใหม่กับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
71 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดทาแผนของ อปท.
72 อุดหนุนศูนย์รวมข่าวจังหวัดลพบุรี
73 อุดหนุนสานักงานทะเบียนราษฎรอาเภอเมืองลพบุรี
74 โครงการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชาระภาษี
75 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
76 โครงการส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกาหนดการชาระภาษี)
77 โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
78 โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
79

โครงการวันเทศบาล

392,220
900,000
459,000
1,617,273
517,374
770,315
1,608,000
750,000
270,000
100,000
50,000
250,000
50,000
100,000
200,000
10,000
20,000
90,000
150,000
50,000
50,000
25,000
30,000
12,000
35,000
20,000
20,000
500,000
30,000

80

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา

10,000

81
82
83

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังแก่บุคคลากรเทศบาลเขาสามยอด

20,000
20,000
100,000

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเขาสามยอด
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ครุภัณฑ์ จานวน 20 รายการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค สาหรับประมวลผลจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet ) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
จัดซื้อเครื่องตบดิน
จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟ
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จานวน 6 เครื่อง
ปั้มน้าแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์อัดฉีดจานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) จานวน 1 ตู้
จัดซื้อเก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อถังดับเพลิง
จัดซื้อชุด CBA
จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบพญานาค
รวม

100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
50,000
7,900
21,000
3,300
7,700
10,000
21,000
57,500
8,000
10,200
34,800
25,000
8,400
7,700
6,600
7,900
2,150
21,000
30,000
170,000
50,000
55,313,215

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย จาแนกตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 89.07 ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ได้รับงบประมาณ ( 49,266,715 ×100 =89.07 ) ตามรายละเอียด ดังนี้
55,313,215
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิต ที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพออยู่พอกิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ระดับประเทศ
ครุภัณฑ์
รวม

โครงการ

งบประมาณการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย

10
3
1
26
10

31,629,000
171,200
70,000
16,093,865
1,112,000

11
61

190,650
49,266,715

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
1
โครงการเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
2
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
3
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4
โครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
5
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้า ซอยแสนดี (ซอยหลัก) ถึง
บ้านจ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชุมชนเขาสามยอด 1
6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ซอยศีลธรรม
ชุมชนเขาสามยอด 10
7
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ปากซอยอรุณีเชื่อมท่อถนนหนองบัวขาว
-วัดพระบาทน้าพุ ชุมชนเขาสามยอด 10
8
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสวน ชุมชนเขาสามยอด 23
9
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังวาลย์ ซอย 5 ชุมชนเขาสามยอด 16
10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิลพานิช ซอย 4 แยกขวา ชุมชนเขาสามยอด28
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับพออยู่พอกิน
1
โครงการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
3
อุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (10-18 ก.พ. 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสุขภาพเน้นการมีสุขภาวะที่ดี
1
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา
1
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
3
ค่าอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
4
ค่าอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์
5
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
6
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น
7
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
8
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
9
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑

งบประมาณ
5,760,000
1,680,000
22,840,000
100,000
222,000
200,000
51,000
438,000
113,000
225,000
๒๐,๐๐๐
91,200
60,000
70,000

100,000
120,000
3,376,000
1,323,000
16,800
400,000
121,000
235,000
1,552,000

ลาดับ
10

โครงการ
ค่าหนังสือเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๐)
11 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
12 ค่าเครื่องแบบนักเรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
13 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
14 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐
15 ค่าจัดการเรียนการสอน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
17 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ ศูนย์
18 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน
19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน
20 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
21 โครงการส่งเสริมนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส และขาดแคลนเกี่ยวกับการศึกษา
(ทุนสงเคราะห์)
22 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
23 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
24 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
25 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
26 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับประเทศ
1
โครงการปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนรักชาติและรู้รักสามัคคี (จัด 1 ครั้ง)
กาหนดจัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไตรมาส 2)
2
โครงการประชุมประชาคม( จัดทุกวันที่ 20 ของเดือน )
3
โครงการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชาระภาษี
4
โครงการส่งสารสัมพันธ์ (แจ้งกาหนดการชาระภาษี)
5
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
6
โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
7
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ
ลาดับ
โครงการ
8

โครงการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

งบประมาณ
447,383
280,140
288,360
392,220
900,000
459,000
1,617,273
517,374
770,315
1,608,000
750,000
270,000
100,000
50,000
250,000
50,000
100,000

20,000
90,000
12,000
20,000
20,000
500,000
100,000
งบประมาณ
100,000

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

200,000

10

โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเขาสามยอด

50,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ครุภัณฑ์ จานวน 11 รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค สาหรับประมวลผลจัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่ายปกครอง)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet ) จัดซื้อครุภัณฑ์ (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)
จัดซื้อเครื่องตบดิน
จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (มอก.) จานวน 1 ตู้
จัดซื้อเก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง

21,000
3,300
7,700
21,000
57,500
34,800
7,700
6,600
7,900
2,150
21,000

