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ประกาศ อบต.ด่านแม่แฉลบ
เรือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด ้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้ อปท.สภาท ้องถิน และผู ้บริหารท ้องถิน เปิ ดเผยข ้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให ้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง มีกลไกให ้ประชาชนในท ้องถินมีสว่ นร่วมด ้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด ้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ้อ 30(5) กําหนดให ้ผู ้บริหารท ้องถินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท ้องถิน และ
คณะกรรมการ พัฒนาท ้องถิน พร ้อมทังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ้ประชาชนในท ้องถินทราบ ในทีเปิ ดเผยภายในสิบห ้าวันนับแต่วน
ั ทีผู ้บริหารท ้องถินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดัง
กล่าว และต ้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน ้อยปี ละสองครังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนันเพือการปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน อบต.ด่านแม่แฉลบ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใช ้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพือให ้ประชาชนได ้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.ด่านแม่
แฉลบ ดังนี
ก. วิส ัยท ัศน์ ของอบต.ด่านแม่แฉลบ
"เศรษฐกิจดี ชีวต
ิ มีคณ
ุ ภาพ สิงแวดล ้อมสมบูรณ์ การบริหารจัดการทีดีด ้วยหลักธรรมาภิบาล"
ข. พ ันธกิจ ของอบต.ด่านแม่แฉลบ
ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.ด่านแม่แฉลบได ้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม
ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ
ง. การวางแผน
อบต.ด่านแม่แฉลบ ได ้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบัญญัตไิ ว ้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือรับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแท ้จริงของประชาชนในพืนที ก่อนนํ ามาจัดทําโครงการเพือพัฒนาพืนที ทีบรรจุไว ้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ด่านแม่แฉลบ ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได ้กําหนดโครงการทีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2561

ยุทธศาสตร์

2562

2563

2564

2565

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

17

7,849,000.00

34 13,191,000.00

35 11,620,000.00

40 14,216,000.00

29 11,955,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

25 10,330,000.00

28 10,670,100.00

29 10,794,000.00

35 11,441,000.00

28 10,947,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม

3

120,000.00

3

120,000.00

3

120,000.00

3

130,000.00

3

130,000.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม

4

210,000.00

4

210,000.00

6

280,000.00

6

310,000.00

6

320,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

9

1,518,000.00

9

1,518,000.00

11 2,205,000.00

11 1,932,000.00

9

1,475,000.00

78 25,709,100.00

84 25,019,000.00

95 28,029,000.00

รวม

58 20,027,000.00

75 24,827,000.00

จ. การจ ัดทํางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.ด่านแม่แฉลบ ได ้ประกาศใช ้ข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยมีโครงการทีบรรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัตงิ บประมาณ จํานวน 65 โครงการ งบประมาณ 19,211,950 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

25

7,739,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

25

10,362,950.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม

3

120,000.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

5

228,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

7

762,000.00

65

19,211,950.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.ด่านแม่แฉลบ มีดงั นี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จํานวนงบ
ประมาณ

ว ัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกในการคมนาคม
สุขาภิบาล, กองประปา, มากขึน
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ ภายในเขต อบต.
สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะภายในเขต อบต.

685,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะภายในเขต อบต.
สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะภายในเขต อบต.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
เศรษฐกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี1

453,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีนําประปาใช ้อย่างทัวถึงและ
สุขาภิบาล, กองประปา, เพียงพอ
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวน 1 บ่อ พร ้อมติดตัง
ระบบสูบนํ าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 1
แห่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
เศรษฐกิจ
คสล. ขนาด 50 ลูกบาศเมตร

321,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง

1.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เศรษฐกิจ
ภายในเขต อบต.

685,000.00

2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ติดตังไฟฟ้ าส่องสว่าง
เศรษฐกิจ

10,000.00

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ซ่อมแซมไฟฟ้ าส่องสว่าง
เศรษฐกิจ

4.

5.

หน่วยงานทีร ับผิด
ชอบ

เพือให ้ประชาชนได ้มีถงั คสล.ไว ้สําหรับเก็บกักนํ าไว ้
ใช ้

ก่อสร ้างถังเก็บนํ า คสล. ขนาด 50 ลูกบาศ
เมตร พร ้อมเดินท่อ (BSM)ขนาด 2 นิว
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พร ้อมเดินท่อส่งนํ าหมู่ 1

สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

จํานวน 50 ท่อน ติดตังอุปกรณ์ประกอบตาม
แบบที อบต.กําหนด

6.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เศรษฐกิจ
เข ้าพืนทีการเกษตรหนองแย ้
หมูท
่ ี2

223,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้ ถนน คสล. ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม.ยาว
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกร ทีใช ้ขนส่งพืช 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
อบต.กําหนด
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

7.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เศรษฐกิจ
เข ้าพืนทีการเกษตรกระทิง
ผ่าน หมูท
่ ี2

237,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้ ถนน คสล. ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม.ยาว
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกร ทีใช ้ขนส่งพืช 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
อบต.กําหนด
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

8.

โครงการติดตังระบบไฟฟ้ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ส่องสว่างพลังงานแสง
เศรษฐกิจ
อาทิตย์ หมูท
่ ี2

421,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
ิ ของ
กองช่าง, กองช่าง
เพือความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
สุขาภิบาล, กองประปา, ประชาชน
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

9.

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คสล. ความจุ 50 ลบ.ม.
เศรษฐกิจ
พร ้อมเดินท่อส่งนํ า หมูท
่ ี3

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีถงั คสล.ไว ้สําหรับเก็บกักนํ าไว ้
310,000.00
สุขาภิบาล, กองประปา, ใช ้
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

10.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
เศรษฐกิจ
บ ้านลุงเหลา หมูท
่ ี3

417,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
สุขาภิบาล, กองประปา, การคมนาคม
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ถนน คสล. ผิวจราจร กว ้าง 4.00 ม. ยาว
150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีก่อสร ้างไม่
น ้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด

11.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่า
เศรษฐกิจ
ส่งนํ าหมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี4

251,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
สุขาภิบาล, กองประปา, การคมนาคม
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ถนน คสล. ผิวจราจร กว ้าง 4.00 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีก่อสร ้างไม่
น ้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการขยายเขตประปา
12.
เศรษฐกิจ
ภายในหมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี4

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีนําประปาใช ้อย่างทัวถึงและ
492,000.00
สุขาภิบาล, กองประปา, เพียงพอ
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ติดตังระบบไฟฟ้ าส่องสว่างพลังงานแสง
อาทิตย์ จํานวน 18 แห่ง ตามแบบที
อบต.กําหนด
ก่อสร ้างถังเก็บนํ า คสล. ขนาด 50 ลูกบาศ
เมตร พร ้อมเดินท่อ (BSM)ขนาด 2 นิว
จํานวน 42 ท่อน ติดตังอุปกรณ์ประกอบตาม
แบบที อบต.กําหนด

เดินท่อประปาเหล็ก (BS-M) ขนาด 1 นิว
จํานวน 210 ท่อน 2 นิว จํานวน 205 ท่อน
พร ้อมติดตังอุปกรณ์ประกอบตามแบบที
อบต. กําหนด

13.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
เศรษฐกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี5

453,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีนําใช ้อย่างทัวถึงและเพียงพอ
สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น ้อยกว่า
80.00 ม. พร ้อมติดตังระบบสูบนํ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 1 แห่ง

14.

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คสล. ขนาด 50 ลูกบาศเมตร
เศรษฐกิจ
พร ้อมเดินท่อส่งนํ าหมู่ 5

330,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีถงั คสล.ไว ้สําหรับเก็บกักนํ าไว ้
สุขาภิบาล, กองประปา, ใช ้
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถังเก็บนํ า คสล. ขนาด 50 ลูกบาศ
เมตร พร ้อมเดินท่อ (BSM)ขนาด 2 นิว
จํานวน 50 ท่อน ติดตังอุปกรณ์ประกอบตาม
แบบที อบต.กําหนด

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
95,000.00
เพือให ้แพสูบนํ ามีประสิทธิภาพในการใช ้งานมากขึน
สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ย ้ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร ้อมติดตัง เดิน
ระบบสายไฟฟ้ าพร ้อมเชือมต่อระบบสูบนํ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบอบต.กําหนด

โครงการปรับปรุงแพสูบนํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน และระบบสูบนํ าพลังงานแสง
15.
เศรษฐกิจ
อาทิตย์ (ชุมชนห ้วยแม่ปลา
สร ้อย) หมูท
่ ี5

16.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
เศรษฐกิจ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี6

453,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีนําใช ้อย่างทัวถึงและเพียงพอ
สุขาภิบาล, กองประปา,
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น ้อยกว่า
80.00 ม. พร ้อมติดตังระบบสูบนํ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 1 แห่ง

17.

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คสล. ขนาด 50 ลูกบาศเมตร
เศรษฐกิจ
พร ้อมเดินท่อส่งนํ าหมู่ 6

276,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้มีถงั คสล.ไว ้สําหรับเก็บกักนํ าไว ้
สุขาภิบาล, กองประปา, ใช ้
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถังเก็บนํ า คสล. ขนาด 50 ลูกบาศ
เมตร พร ้อมเดินท่อ (BSM)ขนาด 2 นิว
จํานวน 20 ท่อน ติดตังอุปกรณ์ประกอบตาม
แบบที อบต.กําหนด

18.

โครงการก่อสร ้างกําแพง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง
เศรษฐกิจ
สาย กจ6100 ห ้วยแม่ละมุน
่ ดงเสลา หมูท
่ ี6

314,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนปลอดภัยในการสัญจรถนนสายดัง
สุขาภิบาล, กองประปา, กล่าวในช่วงฤดูฝน
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ก่อสร ้างกําแพง คสล. หนา 0.14 ม.ยาว
40.00ม. ขุดฝั งท่อระบายนํ า คสล.ขนาด 1.50
ม.ตามแบบที อบต.กําหนด

19.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
เศรษฐกิจ
การเกษตรนายคล ้าย หมูท
่ ี7

280,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกรทีใช ้ขนส่งพืช
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจรกว ้าง3.00 ม. ยาว 1,550 ม. หรือมี
พืนทีก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 4,650 ตร.ม. ใช ้
ลูกรัง 1,395 ลบ.ม. ปรับเกลียเรียบด ้วย
เครืองจักร ตามแบบอบต.กําหนด

20.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
เศรษฐกิจ
การเกษตรนายเกษม หมูท
่ ี7

217,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกรทีใช ้ขนส่งพืช
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมี
พืนทีก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ใช ้
ลูกรัง 1,080 ลบ.ม. ปรับเกลียเรียบด ้วย
เครืองจักร ตามแบบอบต.กําหนด

21.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
เศรษฐกิจ
การเกษตรนายภิรมย์ หมูท
่ ี7

54,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกรทีใช ้ขนส่งพืช
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมี
พืนทีก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 900 ตร.ม. ใช ้ลูกรัง
270 ลบ.ม. ปรับเกลียเรียบด ้วยเครืองจักร
ตามแบบอบต.กําหนด

22.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
เศรษฐกิจ
การเกษตรนายอุทย
ั - ปั มนํ า
หมูท
่ ี7

122,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
เพือแก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนให ้กับประชาชนทีใช ้
กองช่าง, กองช่าง
ถนนในการสัญจรไป-มา และเกษตรกรทีใช ้ขนส่งพืช
สุขาภิบาล, กองประปา,
ผลทางการเกษตร
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจรกว ้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมี
พืนทีก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ใช ้
ลูกรัง 600 ลบ.ม. ปรับเกลียเรียบด ้วย
เครืองจักร ตามแบบอบต.กําหนด

23.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2
เศรษฐกิจ
หมูท
่ ี8

181,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
สุขาภิบาล, กองประปา, การคมนาคม
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพนที
ื ก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 300
ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด

24.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
เศรษฐกิจ
หมูท
่ ี8

181,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
สุขาภิบาล, กองประปา, การคมนาคม
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพนที
ื ก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 300
ตร.ม.ตามแบบที อบต.กําหนด

25.

โครงการก่อสร ้างถนน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5
เศรษฐกิจ
หมูท
่ ี8

278,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนได ้รับความสะดวกและปลอดภัยใน
สุขาภิบาล, กองประปา, การคมนาคม
สํานักช่าง, สํานักการช่าง

ผิวจราจร กว ้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพนที
ื ก่อสร ้างไม่น ้อยกว่า 450
ตร.ม. ตามแบบที อบต.กําหนด

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน จัดประชุมประชาคม
สังคม

5,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก เพือส่งเสริมให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความ จัดประชุมประชาคม จํานวน 1 โครงการ
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน คิดเห็นหรือเสนอปั ญหาต่างๆ
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ปลัด อบต.

27.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุใน
สังคม
ช่วงเทศกาล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุบนท ้องถนนในช่วง
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
เทศกาล
ปลัด อบต.

ตังจุดตรวจ/จุดสกัดและบริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญจํานวน 2 โครงการ

28.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงการจัดงานวันเด็ก
สังคม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก เพือส่งเสริมให ้เด็กเยาวชนได ้แสดงออกกล ้าคิดกล ้า
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน ทําในทางสร ้างสรรค์ เป็ นประโยชน์และมีสว่ นร่วมใน
ปลัด อบต.
การทํากิจกรรม

จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 1
โครงการ

29.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน สนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
สังคม
บริหารสถานศึกษา

30.

โครงการสนับสนุนอาหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน เสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
สังคม
ในเขตพืนทีและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
1,009,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือส่งเสริมสุขภาพของเด็กให ้สมบรูณแ
์ ข็งแรง
ปลัด อบต.

เด็กมีสข
ุ ภาพสมบรูณแ
์ ละแข็งแรง

31.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงการอาหารกลางวัน
สังคม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมให ้นักเรียนได ้รับอาหารกลางวันทีมี
1,760,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ประโยชน์ตอ
่ ร่างกาย
ปลัด อบต.

อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให ้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต. 4
โรงเรียน

32.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
อุดหนุนโรงเรียนบ ้านท่าสนุน
สังคม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือพัฒนาการศึกษาให ้เด็กในโรงเรียนทีอยูใ่ นเขต
150,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
อบต.
ปลัด อบต.

อุดหนุนงบประมาณให ้กับโรงเรียนบ ้านท่า
สนุนเพือจัดทํา -โครงการสรรหาบุคคลเข ้า
ทํางานเป็ นครูอต
ั ราจ ้าง

33.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน อุดหนุนโรงเรียนบ ้านพุนํา
สังคม
เปรียว

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือพัฒนาการศึกษาให ้เด็กในโรงเรียนทีอยูใ่ นเขต
150,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
อบต.
ปลัด อบต.

อุดหนุนงบประมาณให ้กับโรงเรียนบ ้านพุนํา
เปรียวเพือจัดทํา -โครงการสรรหาอัตรา
กําลังครู

34.

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
สังคม
บ ้า ตามพระปณิธานฯ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษ
70,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
สุนัขบ ้า
ปลัด อบต.

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ ้า ตามพระปณิธานฯ ครบทัง 8
หมูบ
่ ้าน

35.

โครงการป้ องกันและควบคุม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โรคติดต่อโรคไข ้เลือดออก
สังคม
และโรคมาลาเรีย โดยชุมชน
มีสว่ นร่วม

36.

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการ
สังคม
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน

เพือดําเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการ
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปกครองส่วนท ้องถิน เรืองหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารปฏิบต
ั ิ
26,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
งานศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ปลัด อบต.
ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน

อุดหนุนงบประมาณให ้กับศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน

37.

สงเคราะห์ชว่ ยเหลือผู ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ยากจนผู ้ด ้อยโอกาสหรือ
สังคม
ประสบเหตุสาธารณภัย

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร ้อนผู ้ทีมีฐานะ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ยากจนด ้อยโอกาสในเขต อบต.
ปลัด อบต.

ดําเนินการให ้ความช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส
เช่นการซ่อมแซมทีอยูอ
่ าศัย ของดํารงชีพ
เป็ นต ้น

38.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการสงเคราะห์นักเรียน
สังคม
ด ้อยโอกาสเพือการศึกษา

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมสนับสนุนให ้นักเรียนทีด ้อยโอกาสได ้รับ
400,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
การเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลัด อบต.

39.

อุดหนุนสําหรับการดําเนิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน งานตามแนวทางโครงการ
สังคม
ตามพระราชดําริด ้าน
สาธารณสุข

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพืออุดหนุนให ้ชุมชน/หมูบ
่ ้านจัดทําโครงการตามพระ อุดหนุนเงินงบประมาณให ้กับชุมชน/หมูบ
่ ้าน
160,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ราชดําริด ้านสาธารณะสุข
ละ 3 โครงการ
ปลัด อบต.

40.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
สังคม
กาญจนุรี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือุดหนุนเหล่ากาชาดในการดําเนินโครงการดําเนิน อุดหนุนงบประมาณเหล่ากาชาดจังหวัด
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
งานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี จํานวน 1 โครงการ
ปลัด อบต.

41.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมป้ องกันและ
สังคม
ปราบปรามการทุจริต

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือให ้ประชาชนได ้ทราบข ้อมูลข่าวสารทีเปิ ดเผย
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได ้
ปลัด อบต.

42.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการป้ องกันและแก ้ไข
สังคม
ปั ญหายาเสพติด

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือให ้เด็กและเยาวชนมีความรู ้ในการป้ องกันและ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
แก ้ไขปั ญหายาเสพติด
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมหรืออบรมให ้ความรู ้ จํานวน 1
โครงการ

43.

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนา
สังคม
เด็ก สตรี และครอบครัว

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมความเข ้มแข็งให ้กับเด็ก สตรี และ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ครอบครัว
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก สตรี และครอบครัว
จํานวน 1 ครัง

44.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
สังคม
กีฬาเยาวชนและประชาชน

45.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
สังคม
กีฬาชาวเขาสัมพันธ์

46.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน อุดหนุนสํานักงานท่องเทียว
สังคม
และกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

47.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
สงเคราะห์ผู ้สูงอายุ
สังคม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
4,558,200.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือช่วยเหลือสวัสดิการผู ้สุงอายุในเขต อบต.
ปลัด อบต.

สงเคราะห์เบียยังชีพให ้ผู ้สูงอายุในเขต
อบต. ทุกเดือน

48.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
สงเคราะห์เบียยังชีพผู ้พิการ
สังคม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
1,248,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือช่วยเหลือสวัสดิการผู ้พิการในเขต อบต.
ปลัด อบต.

สงเคราะห์เบียยังชีพให ้ผู ้พิการในเขต อบต.
ทุกเดือน

49.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน สงเคราะห์เบียยังชีพผู ้ป่ วย
สังคม
เอดส์

50.

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ชุมชนตําบลบ ้านด่านแม่
สังคม
แฉลบ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือสนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์
271,350.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต
ปลัด อบต.

สนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จํานวน 3 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ดําเนินโครงการป้ องกันและควบคุมโรค
140,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ต่างๆเช่นไข ้เลือดออก
ติดต่อต่างๆครบทัง 8 หมู่
ปลัด อบต.

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือสนับสนุนส่งเสริมให ้เยาวชนและประชาชนเล่น
0.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
กีฬา
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือสนับสนุนส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนชาวไทย
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
เชือสายกะเหรียงในการเล่นกีฬา
ปลัด อบต.
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือส่งเสริมให ้ประชาชนมีสข
ุ ภาพทีดี
ปลัด อบต.

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
6,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือช่วยเหลือสวัสดิการผู ้ป่ วยเอดส์
ปลัด อบต.

ดําเนินการจัดหารถ รับ-ส่ง นักเรียนจํานวน 3
หมูบ
่ ้าน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้ องกันและการปราบ
ปรามการทุจริต จํานวน 1 โครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาหรือเข ้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา จํานวน 1 โครงการ
ส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 1
โครงการ
อุดหนุนงบประมาณให ้กับสํานักงานท่อง
เทียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

สงเคราะห์เบียยังชีพให ้ผู ้ป่ วยเอดส์ในเขต
อบต. ทุกเดือน

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
204,400.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน ส่งเสริมการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ปลัด อบต.

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จํานวน 1
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงการส่งเสริมชุมชนใน
51. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การจัดการขยะมูลฝอย
สิงแวดล ้อม

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือส่งเสริมให ้ประชาชนบริการจัดการขยะในชุมชน
ปลัด อบต.

มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 1
โครงการ

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ พืช

30,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก เพือรณรงค์ให ้ประชาชนเกิดความสํานึกร่วมกันในการ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาต ้นไม ้
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพิมพืนทีสีเขียวในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน จัดกิจกรรม 1 กิจกรรม
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สิงแวดล ้อม

ปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงการก่อสร ้างฝายชะลอ
53. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
นํ าตามแนวพระราชดําริ
สิงแวดล ้อม

เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือชะลอกระแสนํ าเก็บกักและลดการกัดเซาะผิวดิน
ปลัด อบต.

ก่อสร ้างฝายชะลอนํ า จัดกิจกรรม 1 ครัง

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันสําคัญ
ต่างๆ จํานวน 2 กิจกรรม

54.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่ง
เสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการเฉลิมพระเกิยรติ
และสนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริฯรัฐ
พิธแ
ี ละราชพิธต
ี า่ งๆ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมให ้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีตอ
่
68,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
สถาบันพระมหากษั ตริย ์
ปลัด อบต.

55.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่ง
เสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม

อุดหนุททํ
ี าการปกครอง
อําเภอศรีสวัสดิ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก เพืออุดหนุนในการจัดทําโครงการงานราชพิธงี านรัฐ
อุดหนุนเงินงบประมาณทีทําการปกครอง
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน พิธ ี งานพิธก
ี ารในวันสําคัญของชาติ ศาสนา ประเพณี
อําเภอศรีสวัสดิจังหวัดกาญจนบุรี
ปลัด อบต.
และวัฒนธรรมและงานสาธารณกุศล

56.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่ง
เสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีของไทย
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ื ต่อไป
ให ้คงอยูส
่ บ
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
วันลอยกระทง จํานวน 1 โครงการ

57.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่ง
เสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันสงกรานต์
และวันผู ้สูงอายุ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีของไทย
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ื ไป
ให ้อยูส
่ บ
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
ประเพณีวน
ั สงกรานต์และวันผู ้สูงอายุ

58.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่ง
เสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม

โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนจํานํ าพรรษา

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือส่งเสริมและอนุรักษ์ กจิ กรรมทางพุทธศาสนาให ้
40,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ื ไป
คงอยูส
่ บ
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ กจิ กรรมทางพุทธ
ศาสนาในการหล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา จํานวน 1 โครงการ

59.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการฝึ กอบรม สัมมนา
การบริหารจัดการ
และศึกษาดูงาน

60.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
โครงการ อบต. เคลือนที
การบริหารจัดการ

61.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการจัดทําแผนทีภาษี
ิ
การบริหารจัดการ
และทะเบียนทรัพย์สน

500,000.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง,
สํานักคลัง

เพือให ้การปฏิบต
ั งิ านจัดเก็บภาษี มป
ี ระสิทธิภาพ

จัดทําแผนทีภาษี จํานวน 1 โครงการ

62.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
การจัดเก็บรายได ้

5,000.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง,
สํานักคลัง

เพือให ้บริการแก่ประชาชนและเพิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

ออกให ้บริการจัดเก็บภาษี ตามหมูบ
่ ้าน
จํานวน 8 หมูบ
่ ้าน

63.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ค่าใช ้จ่ายในการจัดการเลือก
การบริหารจัดการ
ตัง

64.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน ให ้บริการข ้อมูลออนไลน์ทาง
การบริหารจัดการ
อินเตอร์เน็ ต

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
จัดจ ้างผู ้ดูแลเว๊บไซต์ อบต. จํานวน 1
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือให ้บริการข ้อมูลของ อบต. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต
โครงการ
ปลัด อบต.

65.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน การศึกษาวิจัยและประเมิน
การบริหารจัดการ
ผล

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
25,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน เพือดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.
ปลัด อบต.

สํานักปลัด อบจ., สํานัก เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.และผู ้นํ า
ดําเนินโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
180,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน ชุมชน ให ้มีความพร ้อมในการปฏิบต
ั งิ านและนํ าความ
ของ อบต. จํานวน 1 โครงการ
ปลัด อบต.
รู ้มาพัฒนาองค์กรให ้มีคณ
ุ ภาพในการบริการประชาชน
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือรับฟั งปั ญหาและบรรเทาความเดือดร ้อนและ
2,000.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ปลัด อบต.

จัดกิจกรรมรับฟั งและอํานวนความสะดวกให ้
แก่ประชาชน 1 ครัง

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
เพือดําเนินการจัดการเลือกตังผู ้บริหารและสมาชิก
0.00 ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่แฉลบ
ปลัด อบต.

ดําเนินการจัดการเลือกตัง จํานวน 1
โครงการ

จ ้างหน่วยงานทําการประเมินผลการดําเนิน
งานของ อบต.

ฉ. การใช้จา่ ยงบประมาณ
อบต.ด่านแม่แฉลบ มีการใช ้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการก่อหนีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงิน 18,640,550 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 50 โครงการ จํานวนเงิน 17,719,943 ล ้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี

ยุทธศาสตร์

การก่อหนีผูกพ ัน/
ลงนามในส ัญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

25

7,563,103.00

25

7,563,103.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

15

9,215,273.40

15

9,215,273.40

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม

2

38,107.00

2

38,107.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

4

176,430.00

4

176,430.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

4

727,030.00

4

727,030.00

50

17,719,943.40

50

17,719,943.40

รวม
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.ด่านแม่แฉลบ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี

ยุทธศาสตร์

ชือโครงการตามแผน

1.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

4.

งบตามข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ลงนามส ัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

685,000.00

683,500.00

683,500.00

1,500.00

10,000.00

7,931.00

7,931.00

2,069.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

685,000.00

683,500.00

683,500.00

1,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี1
บ ้านท่าสนุ่น

453,000.00

445,672.00

445,672.00

7,328.00

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร ้อม
เดินท่อส่งนํ า หมูท
่ ี 1 บ ้านท่า
สนุ่น

321,000.00

321,000.00

321,000.00

0.00

6.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เข ้าพืนทีการเกษตรหนองแย ้
หมูท
่ ี 2 บ ้านพุนําเปรียว

223,000.00

212,000.00

212,000.00

11,000.00

7.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
เข ้าพืนทีการเกษตรกระทิง
ผ่าน หมูท
่ ี 2 บ ้านพุนําเปรียว

237,000.00

232,000.00

232,000.00

5,000.00
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8.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

9.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

10.

โครงการติดตังระบบไฟฟ้ า
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
หมูท
่ ี 2 บ ้านพุนําเปรียว

421,000.00

381,000.00

381,000.00

40,000.00

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร ้อม
เดินท่อส่งนํ า หมูท
่ ี 3 บ ้านด่าน
แม่แฉลบ

310,000.00

310,000.00

310,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
บ ้านลุงเหลา หมูท
่ ี 3 บ ้านด่าน
แม่แฉลบ

417,000.00

417,000.00

417,000.00

0.00

11.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าส่ง
นํ า หมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี 4 บ ้านท่า
สนุ่น

251,000.00

251,000.00

251,000.00

0.00

12.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ
่ ้าน หมูท
่ ี 4 บ ้านท่า
สนุ่น

492,000.00

492,000.00

492,000.00

0.00

13.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี5
บ ้านโป่ งหวาย

453,000.00

452,000.00

452,000.00

1,000.00

14.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร ้อม
เดินท่อส่งนํ า หมูท
่ ี 5 บ ้านโป่ ง
หวาย

330,000.00

321,000.00

321,000.00

9,000.00

15.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุงแพสูบนํ า
และระบบสูบนํ าพลังงานแสง
อาทิตย์ ( ชุมชนห ้วยแม่ปลา
สร ้อย ) หมูท
่ ี 5 บ ้านโป่ งหวาย

95,000.00

91,000.00

91,000.00

4,000.00

16.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร ้อมติดตังระบบสูบนํ า
พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท
่ ี6
บ ้านดงเสลา

453,000.00

452,000.00

452,000.00

1,000.00

17.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถังเก็บนํ า
คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.พร ้อม
เดินท่อส่งนํ า หมูท
่ ี 6 บ ้านดง
เสลา

276,000.00

270,000.00

270,000.00

6,000.00

18.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการกําแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง
สาย กจ.6100 ห ้วยแม่ละมุน
่ ดงเสลา หมูท
่ ี 6 บ ้านดงเสลา

314,000.00

270,000.00

270,000.00

44,000.00

19.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
การเกษตร นายคล ้าย หมูท
่ ี7
บ ้านปากเหมือง

280,000.00

262,000.00

262,000.00

18,000.00

20.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
การเกษตร นายเกษม หมูท
่ ี7
บ ้านปากเหมือง

217,000.00

203,000.00

203,000.00

14,000.00

21.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
การเกษตร นายภิรมย์ หมูท
่ ี7
บ ้านปากเหมือง

54,000.00

50,500.00

50,500.00

3,500.00

22.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายทางเข ้าพืนที
การเกษตร นายอุทย
ั -ปั มนํ า
หมูท
่ ี 7 บ ้านปากเหมือง

122,000.00

115,000.00

115,000.00

7,000.00

23.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2
หมูท
่ ี 8 บ ้านหาดแตง

181,000.00

181,000.00

181,000.00

0.00

24.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
หมูท
่ ี 8 บ ้านหาดแตง

181,000.00

181,000.00

181,000.00

0.00

25.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5
หมูท
่ ี 8 บ ้านหาดแตง

278,000.00

278,000.00

278,000.00

0.00

26.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

โครงการป้ องกันและลด
อุบต
ั เิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000.00

25,854.00

25,854.00

4,146.00

27.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

271,350.00

261,180.00

261,180.00

10,170.00

28.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,009,000.00

920,570.40

920,570.40

88,429.60

29.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,760,000.00

1,629,180.00

1,629,180.00

130,820.00

30.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ ้านท่า
สนุ่น

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

31.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ ้านพุนํา
เปรียว

150,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

32.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

70,000.00

61,855.00

61,855.00

8,145.00

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
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พระเจ ้าน ้องนางเธอเจ ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อค
ั รราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ประจําปี
2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

(2) โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคไข ้
เลือดออก และโรคไข ้
มาลาเรีย โดยชุมชนมีสว่ นร่วม

140,000.00

135,110.00

135,110.00

4,890.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ อปท.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563

26,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

35.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

ค่าใช ้จ่ายในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู ้ยากจน ผู ้ด ้อย
โอกาสหรือประสบเหตุ
สาธารณภัย

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

36.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินการ
สงเคราะห์นักเรียนผู ้ด ้อย
โอกาส

400,000.00

285,424.00

285,424.00

114,576.00

37.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก
สตรี และครอบครัว

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

38.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

เบียยังชีพผู ้สูงอายุ

4,558,200.00

4,464,900.00

4,464,900.00

93,300.00

39.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

เบียยังชีพคนพิการ

1,248,000.00

1,039,200.00

1,039,200.00

208,800.00

40.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

เบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

41.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม

โครงการส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย

50,000.00

24,100.00

24,100.00

25,900.00

42.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม

โครงการฝายชะลอนํ าตาม
แนวพระราชดําริ

40,000.00

14,007.00

14,007.00

25,993.00

43.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราช ดําริฯ รัฐพิธแ
ี ละ
พระราชพิธต
ี า่ งๆ

68,000.00

67,830.00

67,830.00

170.00

44.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีทําการปกครอง
อําเภอศรีสวัสดิ

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

45.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

50,000.00

49,920.00

49,920.00

80.00

46.

ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม

โครงการหล่อเทียนและถวาย
เทียนจํานํ าพรรษา ประจําปี
2563

40,000.00

38,680.00

38,680.00

1,320.00

47.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

โครงการฝึ กอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

180,000.00

179,320.00

179,320.00

680.00

48.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

โครงการจัดทําแผนทีภาษี
ิ
และทะเบียนทรัพย์สน

500,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00

49.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

ค่าจ ้างเหมาบริการให ้บุคคล
ภายนอกทําการอย่างหนึง
อย่างใดแก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

50,000.00

37,710.00

37,710.00

12,290.00

50.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ

(1) ค่าจ ้างทีปรึกษาเพือศึกษา
วิจัย ประเมินผล

25,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

33.

34.

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2563
อบต.ด่านแม่แฉลบ ศรีสว ัสดิ จ.กาญจนบุร ี
แผนการดําเนินการ
ทงหมด
ั

ยุทธศาสตร์

อนุม ัติงบประมาณ

ลงนามส ัญญา

เบิกจ่าย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

35 11,620,000.00

25

7,739,000.00

25

7,563,103.00

25

7,563,103.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสังคม

29 10,794,000.00

25 10,362,950.00

15

9,215,273.40

15

9,215,273.40

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล ้อม
4.ยุทธศาสตร์ด ้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ
รวม

3

120,000.00

3

120,000.00

2

38,107.00

2

38,107.00

6

280,000.00

5

228,000.00

4

176,430.00

4

176,430.00

11 2,205,000.00

7

762,000.00

4

727,030.00

4

727,030.00

84 25,019,000.00

65 19,211,950.00

50 17,719,943.40

50 17,719,943.40

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.ด่านแม่แฉลบ ได ้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2563 ในเขตพืนที โดยได ้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืนทีตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสําเร็จด ้วยดี ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทังในพืนทีและพืนทีใกล ้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานทีสําคัญดังนี
อปท. ใส่ขอ
้ มูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูม ิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอืน ๆ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพ ัฒนาท้องถิน

ชือ

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศ ัพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

email

ไม่พบข ้อมูล
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2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชือ

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศ ัพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

email

เบอร์มอ
ื ถือ

email

ไม่พบข ้อมูล
3. คณะกรรมการสน ับสนุนการจ ัดทําแผนพ ัฒนาท้องถิน

ชือ

ตําแหน่ง

เบอร์โทรศ ัพท์
ไม่พบข ้อมูล

ทังนี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเกียวข ้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ด่านแม่แฉลบทราบ เพือจะได ้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืนทีในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 21 เมษายน 2564

นายกอบต.ด่านแม่แฉลบ
ข ้อมูล ณ 21/04/2564
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