
 
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลดงมะไฟ  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การบริหารงานทั่วไป 
แนวทางการพฒันาท่ี   1  การพัฒนาการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล กิจการทะเบียน  

การปกครอง  การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ร้องเรียน การประสานงาน  
กิจการสภา การเลือกต้ัง การจัดทําคาํสัง่ประกาศ การพฒันาบคุลากร 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 
1 โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาล 

ตําบลดงมะไฟ 
50,000 สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลดงมะไฟ 

30,000 สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนสมรรถภาพและ
แสวงหาความเป็นเลิศในการทํางานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลดงมะไฟ 

20,000 สํานักปลัดเทศบาล 

4 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
-ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2558      
-ป้ายประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ 2558     
-ป้ายประชาสัมพันธ์งานรวมน้ําใจไทสกลฯ  
-ป้ายประชาสัมพันธ์ใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียม 

50,000 กองวิชาการฯ 

5 โครงการสํารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

5,000 กองคลัง 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 5,000 กองคลัง 
7 จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล 

7.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI 
Lumens 65,000 บาท 
2.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 200 น้ิว 40,000 บาท 
7.2 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
1.สายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว 
ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พรอ้มข้อต่อสวมเร็ว 
จํานวน 5 เส้น 
2.สายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว 
ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พรอ้มข้อต่อสวมเร็ว 
จํานวน 5 เส้น 
  

 
105,000 

 
 
 
 
 
 

84,000 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานกองวิชาการและ

แผนงาน 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สํารองไฟ
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีจํานวน 1 เครื่อง 
31,000 บาท 
2.จอรับภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว 3,300 บาท 

 
6,400  

 
 
 
 
 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานกองการศึกษา 
9.1 ครุภัณฑ์สาํนักงาน 
-กระดานไวท์บอร์ดพร้อมกรอบกว้าง 120  
ยาว 240 ซม. 7 แผ่น 30,000 บาท  
-โต๊ะ-เก้าอ้ี  สําหรับกิจกรรมกลุ่มนักเรียนระดับ
ปฐมวัย จํานวน 40 ชุด 140,000 บาท 
9.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
-กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 17 ลา้นพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 
20,000 บาท 
-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง 30,000 บาท 
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 120 น้ิว 13,600 บาท 
9.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ 
-เครื่องช่ังนํ้าหนักพร้อมวัดส่วนสูง สามารถช่ัง
น้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กก. และวัดส่วนสงูได้
ระหว่าง 70-195 ซม. จํานวน 1 เครื่อง 20,000 
บาท 
9.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
-เตียงนอน ขนาด 3 ฟุต 2 เตียง 12,000 บาท 
-ที่นอน ขนาด 3 ฟุต 2 หลัง 8,000 บาท 

 
170,000 

 
 
 
 

63,600  
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 

กองการศึกษา 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
1. ครุภัณฑ์สาํนักงาน 
1.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  
จํานวน 1 ชุด 5,000 บาท 
2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1.ถังขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  
จํานวนไม่น้อยกว่า 60 ตัว 100,000 บาท 

 
5,000 

 
 
 

100,000 
  

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 จัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานกองการประปา 
11.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ปิดทึบ จัดเก็บ
เอกสาร 4 ช้ัน จํานวน 2 หลัง 15,500 บาท 
-เก้าอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน    
2 ตัว 5,500 บาท 
11.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
-เครื่องจดหน่วยนํ้าประปาแบบพกพา  
40,000 บาท 
-โปรแกรมใช้งานบนเคร่ืองจดมาตรวัดนํ้าและ
เช่ือมต่อข้อมูลโปรแกรมประปา 15,000 บาท 
-แถบ Barcode ไม่น้อยกว่า 2,000 ดวง 
15,000 บาท 

 
21,000 

 
 
 
 

70,000 
 
 
 

กองการประปา 

12 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

10,000 สํานักปลัดเทศบาล 

 
 
แนวทางการพฒันาท่ี 2  การส่งเสริมการสร้างประชาธปิไตยในท้องถ่ิน  การบูรณาการจัดทํางบประมาณ 
                             ทุกระดับ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

5,000 กองวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่   2  การรักษาความสงบ 
แนวทางการพฒันาท่ี   1  การรักษาความสงบภายใน การวางแผนป้องกันภัย การประชาสัมพนัธป์้องกันภัย                 
การพัฒนางานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 20,000 สํานักปลัดเทศบาล 
2 โครงการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญๆ 

45,000 สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการฝึกอบรมหรือ/และจัดต้ังอาสาสมัคร
ป้องกันภัยพลเรือน 

20,000 สํานักปลัดเทศบาล 

 
 

แนวทางการพฒันาท่ี   2  การพัฒนางานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัย  การป้องกันอัคคีภัย 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 90,000 สํานักปลัดเทศบาล 
2 ใช้จ่ายเงินสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เก่ียวกับสาธารณภัยหรือจําเป็นเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ไว้หรือในกรณีที่องค์กร
เอกชน ส่วนราชการต่างๆ ร้องขอ 

586,760 สํานักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่   3  การศึกษา 
แนวทางการพฒันาท่ี 1  การพัฒนางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบคุคล   
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
-สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ  
 

-สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลดงมะไฟ   
 

-เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ดังน้ี 
 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  18,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน
เทศบาลตําบลดงมะไฟ  12,000 บาท) 
 (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา  
20,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  16,800 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  50,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  21,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
200,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน  80,000 บาท) 
 (ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย 50,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทํา
แผนการศึกษาดีเด่น  50,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 50,000 บาท) 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น SBMDL) 
750,000 บาท 
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 

2,774,240 
319,000 

 
672,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285,600 
33,600 
33,600 

กองการศึกษา 



 
ยุทธศาสตร์ที่   3  การศึกษา 
แนวทางการพฒันาท่ี 1  การพัฒนางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบคุคล   
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

- -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว
สู่การเรียนรู้นอกสถานศึกษาของนักเรียน   
ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตําบลดงมะไฟ 

50,400 
72,240 
70,000 

กองการศึกษา 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) ในระดับเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

885,290 กองการศึกษา 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ 

117,630 กองการศึกษา 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 
4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลตําบลดงมะไฟ 
247,640 กองการศึกษา 

5 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
จัดสรรให้โรงเรยีนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ร.ร.ชุมชน
ดงมะไฟเจริญศิลป์) ในระดับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1,848,000 กองการศึกษา 

6 โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลดง
มะไฟ 

30,000 กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แนวทางการพฒันาท่ี   2   การพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา มัธยมศึกษา งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ การศึกษานอกโรงเรียน งานโรงเรียน งานนิเทศ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบรกิารผลิตสื่อ
การสอน กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลดงมะไฟ   

5,000 กองการศึกษา 

2 โครงการออกกําลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ
ของเด็ก  (อนุบาลเกมส์) 

30,000 กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวสู่
การเรียนรู้นอกสถานศึกษาของเด็กและ
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ  

30,000 กองการศึกษา

4 โครงการสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง   6,000 กองการศึกษา
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   125,000 กองการศึกษา
6 โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว 10,000 กองการศึกษา
7 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 5,000 กองการศึกษา
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวชนภาคฤดู

ร้อน   
60,000 กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  

30,000 กองการศึกษา

10 โครงการเสริมสร้างวินัยทางบวกสําหรับเยาวชน
หรือประชาชน 

30,000 กองการศึกษา

11 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่   4  การสาธารณสขุ 
แนวทางการพฒันาท่ี   1   การส่งเสริมพฒันาสุขภาพ ป้องกันโรค การฟืน้ฟสูภาพ ดูแลต่อเนื่อง  

  ประชาชนตามกลุ่มวัยและการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคีเครือขา่ยด้านสุขภาพ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ่น   

80,000 กองสาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงการบริการด้านสาธารณสุข   90,000 กองสาธารณสุขฯ 
 

แนวทางการพฒันาท่ี   2  การส่งเสริมสนบัสนนุ ระบบบริการสุขภาพโดยรวม ผู้ปว่ยเฉียบพลนั เรื้อรัง ฉุกเฉิน 
การแพทย์แผนไทย การสง่ต่อที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

150,000 กองสาธารณสุขฯ

 
 แนวทางการพัฒนาที่   3  การคุ้มครองผูบ้ริโภค งานวิจัยด้านสาธารณสุข การอาศยัใช้กฎหมาย สิ่งแวดล้อม 
และการป้องกันและบาํบัดยาเสพติด 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการค่ายบําบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 30,000 กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการฝึกอบรมผู้จําหน่ายสินค้าและบริการ

ตลาดสดเทศบาลตําบลดงมะไฟ 
50,000 กองสาธารณสุขฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่   5  การสังคมสงเคราะห ์
แนวทางการพฒันาท่ี   1  การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและการสงัคมสงเคราะห์ การสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน  การสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ  การสวัสดิการสังคมผูป้่วยโรคเอดส์ การสวัสดิการสังคมผู้พิการ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  72,000 สํานักปลัดเทศบาล 
2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี เด็ก  

คนชรา คนพิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากจน   

50,000 สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ   

15,000 สํานักปลัดเทศบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่   6  การเคหะและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่   1  การพัฒนางานไฟฟา้ถนน การสาธารณูปโภค งานสถานท่ีไฟฟา้สาธารณะ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณเตือนแยกต่างๆ ใน
เขตเทศบาล 

30,000 กองช่าง 

 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่   6  การเคหะและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่   2  การพัฒนางานสวนสาธารณะ การก่อสรา้ง ปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่น สวนสขุภาพ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนสําหรับผู้ออก
กําลังกาย 

100,000 กองช่าง 

 
ยุทธศาสตร์ที่   7  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสง่เสริมอาชีพ 
แนวทางการพฒันาท่ี   1  การพัฒนางานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน การจัดประชุมสัมมนา 
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด  รว่มแก้ไขปัญหาชุมชน กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชพี ให้กับชุมชนใน
ท้องถ่ิน และการส่งเสริมอาชีพ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
ดงมะไฟ   

5,000 กองวิชาการฯ 

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน   5,000 สํานักปลัดเทศบาล 
3 โครงการสํารวจและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของ

เทศบาล  
20,000 สํานักปลัดเทศบาล 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนตามแนว
พระราชดําริ 

100,000 สํานักปลัดเทศบาล 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 สํานักปลัดเทศบาล 
6 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงมะไฟ  

15,000 กองวิชาการฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่   8  การศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเท่ียว 
แนวทางการพฒันาท่ี 1 การพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬา
และนนัทนาการ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

200,000 กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 50,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แนวทางการพฒันาท่ี 2 การพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมชีวิต 
ประเพณที้องถ่ิน   ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปลูกฝงัจิตสาํนึก ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลกูฝังจิตสาํนึก
ประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนกังานส่วน
ท้องถ่ิน 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ   40,000 สํานักปลัดเทศบาล 
2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ   200,000 สํานักปลัดเทศบาล 
3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลดงมะไฟ 727,000 กองการศึกษา 
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสบืสานจารีต

ประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   
290,000 กองการศึกษา 

5 โครงการปูกระเบ้ืองอาคารประกอบ 
พิธีฌาปณสถาน 

99,600 กองช่าง 
 

6 โครงการต่อเติมโดมหลังคาฌาปณสถาน 100,000 กองช่าง 
  

ยุทธศาสตร์ที่   9   โครงสร้างพืน้ฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
แนวทางการพฒันาท่ี 2 การพัฒนางานสาธารณูปโภค การพัฒนาบริการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการลงลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบล 
ดงมะไฟ 

200,000 กองช่าง 

 

ยุทธศาสตร์ที่   10   ด้านการเกษตร 
แนวทางการพฒันาท่ี 1 การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ส่งเสริมพืชผักสวน
ครัว ส่งเสริมการลดการใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตร 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมตามโครงการพระราชดําริ
และพระราชเสาวนีย์ 

20,000 สํานักปลัดเทศบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่   11  การพาณิชย์ 
แนวทางการพฒันาท่ี   1 การพัฒนางานกิจการประปา งานผลิต งานจําหนา่ยและบริการ งานมาตรวัดน้าํ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลฯ 200,000 กองการประปา 
2 โครงการประปาเคลื่อนที่ 10,000 กองการประปา 
3 โครงการต่อเติมห้องครัวบ้านพักพนักงาน 

กองการประปา 
100,000 กองการประปา 

4 โครงการก่อสร้างโดมเช่ือมต่ออาคารประปา 100,000 กองการประปา 
5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 

กองการประปา 
200,000 กองการประปา 

 

แนวทางการพฒันาท่ี   2  การพัฒนางานตลาดสด งานจัดระเบยีบตลาดสด งานบรหิารงานตลาดสด 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติและเบิกจ่าย หน่วยงานดําเนินการ 

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าฉุกเฉินตลาดสดเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ 

100,000 กองสาธารณสุขฯ     

 


