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ประกาศ อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบ
กบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และ
คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงั
กลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการอบต.ดา่นแม่
แฉลบ ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ดา่นแมแ่ฉลบ 
    "เศรษฐกจิด ีชวีติมคีณุภาพ สิ�งแวดลอ้มสมบรูณ ์การบรหิารจัดการที�ดดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล"
ข. พนัธกจิ ของอบต.ดา่นแมแ่ฉลบ 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ดา่นแมแ่ฉลบไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม

    ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

ง. การวางแผน
    อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวที
ประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 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

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 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

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 3 120,000.00 3 120,000.00 3 120,000.00 3 130,000.00 3 130,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี
และวฒันธรรม

4 210,000.00 4 210,000.00 6 280,000.00 6 310,000.00 6 320,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 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

รวม 58 20,027,000.00 78 25,709,100.00 84 25,019,000.00 95 28,029,000.00 75 24,827,000.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 65 โครงการ งบประมาณ 19,211,950 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 25 7,739,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 25 10,362,950.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 3 120,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม 5 228,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 7 762,000.00

รวม 65 19,211,950.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ภายในเขต อบต.

685,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกในการคมนาคม
มากขึ�น ปรับปรงุและซอ่มแซมถนนภายในเขต อบต.

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ ตดิตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 10,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อตดิตั �งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต อบต. ตดิตั �งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 685,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต. ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 1

453,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้นํี�าประปาใชอ้ยา่งทั�วถงึและ
เพยีงพอ

ขดุเจาะบอ่บาดาลจํานวน 1 บอ่ พรอ้มตดิตั �ง
ระบบสบูนํ�าพลงังานแสงอาทติย ์จํานวน 1
แหง่

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล. ขนาด 50 ลกูบาศเมตร

321,000.00 สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีงัคสล.ไวสํ้าหรับเกบ็กกันํ�าไว ้
ใช ้

กอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า คสล. ขนาด 50 ลกูบาศ
เมตร พรอ้มเดนิทอ่ (BSM)ขนาด 2 นิ�ว
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พรอ้มเดนิทอ่สง่นํ�าหมู ่1 สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

จํานวน 50 ทอ่น ตดิตั �งอปุกรณป์ระกอบตาม
แบบที� อบต.กําหนด

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
เขา้พื�นที�การเกษตรหนองแย ้
หมูท่ี� 2

223,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกร ที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ถนน คสล. ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม.ยาว
200.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที�
อบต.กําหนด

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
เขา้พื�นที�การเกษตรกระทงิ
ผา่น หมูท่ี� 2

237,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกร ที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ถนน คสล. ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม.ยาว
200.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบที�
อบต.กําหนด

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการตดิตั �งระบบไฟฟ้า
สอ่งสวา่งพลงังานแสง
อาทติย ์หมูท่ี� 2

421,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของ
ประชาชน

ตดิตั �งระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งพลงังานแสง
อาทติย ์จํานวน 18 แหง่ ตามแบบที�
อบต.กําหนด

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล. ความจ ุ50 ลบ.ม.
พรอ้มเดนิทอ่สง่นํ�า หมูท่ี� 3

310,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีงัคสล.ไวสํ้าหรับเกบ็กกันํ�าไว ้
ใช ้

กอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า คสล. ขนาด 50 ลกูบาศ
เมตร พรอ้มเดนิทอ่ (BSM)ขนาด 2 นิ�ว
จํานวน 42 ทอ่น ตดิตั �งอปุกรณป์ระกอบตาม
แบบที� อบต.กําหนด

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 4
บา้นลงุเหลา หมูท่ี� 3

417,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม

ถนน คสล. ผวิจราจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว
150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพื�นที�กอ่สรา้งไม่
นอ้ยกวา่ 600 ตร.ม. ตามแบบที� อบต.กําหนด

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทา่
สง่นํ�าหมูบ่า้น หมูท่ี� 4

251,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม

ถนน คสล. ผวิจราจร กวา้ง 4.00 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพื�นที�กอ่สรา้งไม่
นอ้ยกวา่ 400 ตร.ม. ตามแบบที� อบต.กําหนด

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี� 4

492,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้นํี�าประปาใชอ้ยา่งทั�วถงึและ
เพยีงพอ

เดนิทอ่ประปาเหล็ก (BS-M) ขนาด 1 นิ�ว
จํานวน 210 ทอ่น 2 นิ�ว จํานวน 205 ทอ่น
พรอ้มตดิตั �งอปุกรณป์ระกอบตามแบบที�
อบต. กําหนด

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 5

453,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้นํี�าใชอ้ยา่งทั�วถงึและเพยีงพอ
ขดุเจาะบอ่บาดาลความลกึไมน่อ้ยกวา่
80.00 ม. พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�าพลงังาน
แสงอาทติย ์จํานวน 1 แหง่

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล. ขนาด 50 ลกูบาศเมตร
พรอ้มเดนิทอ่สง่นํ�าหมู ่5

330,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีงัคสล.ไวสํ้าหรับเกบ็กกันํ�าไว ้
ใช ้

กอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า คสล. ขนาด 50 ลกูบาศ
เมตร พรอ้มเดนิทอ่ (BSM)ขนาด 2 นิ�ว
จํานวน 50 ทอ่น ตดิตั �งอปุกรณป์ระกอบตาม
แบบที� อบต.กําหนด

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุแพสบูนํ�า
และระบบสบูนํ�าพลงังานแสง
อาทติย ์(ชมุชนหว้ยแมป่ลา
สรอ้ย) หมูท่ี� 5

95,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหแ้พสบูนํ�ามปีระสทิธภิาพในการใชง้านมากขึ�น
ยา้ยแผงเซลลแ์สงอาทติยพ์รอ้มตดิตั �ง เดนิ
ระบบสายไฟฟ้าพรอ้มเชื�อมตอ่ระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์ตามแบบอบต.กําหนด

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 6

453,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้นํี�าใชอ้ยา่งทั�วถงึและเพยีงพอ
ขดุเจาะบอ่บาดาลความลกึไมน่อ้ยกวา่
80.00 ม. พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�าพลงังาน
แสงอาทติย ์จํานวน 1 แหง่

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล. ขนาด 50 ลกูบาศเมตร
พรอ้มเดนิทอ่สง่นํ�าหมู ่6

276,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีงัคสล.ไวสํ้าหรับเกบ็กกันํ�าไว ้
ใช ้

กอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า คสล. ขนาด 50 ลกูบาศ
เมตร พรอ้มเดนิทอ่ (BSM)ขนาด 2 นิ�ว
จํานวน 20 ทอ่น ตดิตั �งอปุกรณป์ระกอบตาม
แบบที� อบต.กําหนด

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งกําแพง
คอนกรตีเสรมิเหล็กไหลท่าง
สาย กจ6100 หว้ยแมล่ะมุน่-
ดงเสลา หมูท่ี� 6

314,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนปลอดภยัในการสญัจรถนนสายดงั
กลา่วในชว่งฤดฝูน

กอ่สรา้งกําแพง คสล. หนา 0.14 ม.ยาว
40.00ม. ขดุฝังทอ่ระบายนํ�า คสล.ขนาด 1.50
ม.ตามแบบที� อบต.กําหนด

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตรนายคลา้ย หมูท่ี� 7

280,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกรที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ผวิจราจรกวา้ง3.00 ม. ยาว 1,550 ม. หรอืมี
พื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 4,650 ตร.ม. ใช ้
ลกูรัง 1,395 ลบ.ม. ปรับเกลี�ยเรยีบดว้ย
เครื�องจักร ตามแบบอบต.กําหนด

20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตรนายเกษม หมูท่ี� 7

217,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกรที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรอืมี
พื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 3,600 ตร.ม. ใช ้
ลกูรัง 1,080 ลบ.ม. ปรับเกลี�ยเรยีบดว้ย
เครื�องจักร ตามแบบอบต.กําหนด

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตรนายภริมย ์หมูท่ี� 7

54,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกรที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หรอืมี
พื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 900 ตร.ม. ใชล้กูรัง
270 ลบ.ม. ปรับเกลี�ยเรยีบดว้ยเครื�องจักร
ตามแบบอบต.กําหนด

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตรนายอทุยั - ปั� มนํ�า
หมูท่ี� 7

122,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนที�ใช ้
ถนนในการสญัจรไป-มา และเกษตรกรที�ใชข้นสง่พชื
ผลทางการเกษตร

ผวิจราจรกวา้ง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรอืมี
พื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 3,000 ตร.ม. ใช ้
ลกูรัง 600 ลบ.ม. ปรับเกลี�ยเรยีบดว้ย
เครื�องจักร ตามแบบอบต.กําหนด

23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 2
หมูท่ี� 8

181,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา
0.15 ม. หรอืมพีื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 300
ตร.ม. ตามแบบที� อบต.กําหนด

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 4
หมูท่ี� 8

181,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา
0.15 ม. หรอืมพีื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 300
ตร.ม.ตามแบบที� อบต.กําหนด

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 5
หมูท่ี� 8

278,000.00

สว่นโยธา, กองโยธา,
กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กองประปา,
สํานักชา่ง, สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม

ผวิจราจร กวา้ง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา
0.15 ม. หรอืมพีื�นที�กอ่สรา้งไมน่อ้ยกวา่ 450
ตร.ม. ตามแบบที� อบต.กําหนด

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

จัดประชมุประชาคม 5,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการแสดงความ
คดิเห็นหรอืเสนอปัญหาตา่งๆ

จัดประชมุประชาคม จํานวน 1 โครงการ
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ปลดั อบต.

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตใุน
ชว่งเทศกาล

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อป้องกนัและลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนในชว่ง
เทศกาล

ตั �งจดุตรวจ/จดุสกดัและบรกิารประชาชนใน
ชว่งเทศกาลสําคญัจํานวน 2 โครงการ

28. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม โครงการจัดงานวนัเด็ก 50,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กเยาวชนไดแ้สดงออกกลา้คดิกลา้
ทําในทางสรา้งสรรค ์เป็นประโยชนแ์ละมสีว่นรว่มใน
การทํากจิกรรม

จัดกจิกรรมในวนัเด็กแหง่ชาต ิจํานวน 1
โครงการ

29. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา

271,350.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กของ อบต. จํานวน 3 ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) สําหรับโรงเรยีน
ในเขตพื�นที�และศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

1,009,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิสขุภาพของเด็กใหส้มบรณูแ์ข็งแรง เด็กมสีขุภาพสมบรณูแ์ละแข็งแรง

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม โครงการอาหารกลางวนั 1,760,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหนั้กเรยีนไดรั้บอาหารกลางวนัที�มี
ประโยชนต์อ่รา่งกาย

อดุหนุนงบประมาณคา่อาหารกลางวนัใหก้บั
โรงเรยีนสงักดั สพฐ. ในเขต อบต. 4
โรงเรยีน

32. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม อดุหนุนโรงเรยีนบา้นทา่สนุน 150,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาการศกึษาใหเ้ด็กในโรงเรยีนที�อยูใ่นเขต
อบต.

อดุหนุนงบประมาณใหก้บัโรงเรยีนบา้นทา่
สนุนเพื�อจัดทํา -โครงการสรรหาบคุคลเขา้
ทํางานเป็นครอูตัราจา้ง

33. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

อดุหนุนโรงเรยีนบา้นพนํุ�า
เปรี�ยว

150,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาการศกึษาใหเ้ด็กในโรงเรยีนที�อยูใ่นเขต
อบต.

อดุหนุนงบประมาณใหก้บัโรงเรยีนบา้นพนํุ�า
เปรี�ยวเพื�อจัดทํา -โครงการสรรหาอตัรา
กําลงัครู

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสนัุข
บา้ ตามพระปณธิานฯ

70,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคพษิ
สนัุขบา้

โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานฯ ครบทั �ง 8
หมูบ่า้น

35. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ่โรคไขเ้ลอืดออก
และโรคมาลาเรยี โดยชมุชน
มสีว่นรว่ม

140,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่
ตา่งๆเชน่ไขเ้ลอืดออก

ดําเนนิโครงการป้องกนัและควบคมุโรค
ตดิตอ่ตา่งๆครบทั �ง 8 หมู่

36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการขอรับเงนิอดุหนุน
ศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

26,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อดําเนนิการตามประกาศของกรมสง่เสรมิการ
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น เรื�องหลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตั ิ
งานศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

อดุหนุนงบประมาณใหก้บัศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น

37. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

สงเคราะหช์ว่ยเหลอืผู ้
ยากจนผูด้อ้ยโอกาสหรอื
ประสบเหตสุาธารณภยั

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นผูท้ี�มฐีานะ
ยากจนดอ้ยโอกาสในเขต อบต.

ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส
เชน่การซอ่มแซมที�อยูอ่าศยั ของดํารงชพี
เป็นตน้

38. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสงเคราะหนั์กเรยีน
ดอ้ยโอกาสเพื�อการศกึษา

400,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิสนับสนุนใหนั้กเรยีนที�ดอ้ยโอกาสไดรั้บ
การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ดําเนนิการจัดหารถ รับ-สง่ นักเรยีนจํานวน 3
หมูบ่า้น

39. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

อดุหนุนสําหรับการดําเนนิ
งานตามแนวทางโครงการ
ตามพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

160,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออดุหนุนใหช้มุชน/หมูบ่า้นจัดทําโครงการตามพระ
ราชดํารดิา้นสาธารณะสขุ

อดุหนุนเงนิงบประมาณใหก้บัชมุชน/หมูบ่า้น
ละ 3 โครงการ

40. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

อดุหนุนเหลา่กาชาดจังหวดั
กาญจนุรี

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อดุหนุนเหลา่กาชาดในการดําเนนิโครงการดําเนนิ
งานตามภารกจิของเหลา่กาชาดจังหวดักาญจนบรุี

อดุหนุนงบประมาณเหลา่กาชาดจังหวดั
กาญจนบรุ ีจํานวน 1 โครงการ

41. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสง่เสรมิป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดท้ราบขอ้มลูขา่วสารที�เปิดเผย
สามารถตรวจสอบได ้

จัดกจิกรรมสง่เสรมิการป้องกนัและการปราบ
ปรามการทจุรติ จํานวน 1 โครงการ

42. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรูใ้นการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

จัดกจิกรรมหรอือบรมใหค้วามรู ้จํานวน 1
โครงการ

43. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสง่เสรมิสนับสนุน
การดําเนนิกจิกรรมพัฒนา
เด็ก สตร ีและครอบครัว

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัเด็ก สตร ีและ
ครอบครัว

จัดกจิกรรมสง่เสรมิเด็ก สตร ีและครอบครัว
จํานวน 1 ครั�ง

44. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนและประชาชน

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิใหเ้ยาวชนและประชาชนเลน่
กฬีา

จัดการแขง่ขนักฬีาหรอืเขา้รว่มการแขง่ขนั
กฬีา จํานวน 1 โครงการ

45. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนั
กฬีาชาวเขาสมัพันธ์

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิความสามคัคใีนชมุชนชาวไทย
เชื�อสายกะเหรี�ยงในการเลน่กฬีา

สง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา จํานวน 1
โครงการ

46. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

อดุหนุนสํานักงานทอ่งเที�ยว
และกฬีาจังหวดักาญจนบรุี

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีขุภาพที�ดี อดุหนุนงบประมาณใหก้บัสํานักงานทอ่ง
เที�ยวและกฬีาจังหวดักาญจนบรุี

47. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม สงเคราะหผ์ูส้งูอายุ 4,558,200.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืสวสัดกิารผูส้งุอายใุนเขต อบต.
สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหผู้ส้งูอายใุนเขต
อบต. ทกุเดอืน

48. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูพ้กิาร 1,248,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืสวสัดกิารผูพ้กิารในเขต อบต.
สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหผู้พ้กิารในเขต อบต.
ทกุเดอืน

49. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดส์

6,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืสวสัดกิารผูป่้วยเอดส์ สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหผู้ป่้วยเอดสใ์นเขต
อบต. ทกุเดอืน

50. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สงัคม

สมทบกองทนุสวสัดกิาร
ชมุชนตําบลบา้นดา่นแม่
แฉลบ

204,400.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

สง่เสรมิการดําเนนิงานของกองทนุสวสัดกิารชมุชนฯ สมทบกองทนุสวสัดกิารชมุชนฯ จํานวน 1
โครงการ

51.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ�งแวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิชมุชนใน
การจัดการขยะมลูฝอย

50,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนบรกิารจัดการขยะในชมุชน มกีารบรหิารจัดการขยะในชมุชน จํานวน 1
โครงการ

52. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
�

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พชื

30,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน

เพื�อรณรงคใ์หป้ระชาชนเกดิความสํานกึรว่มกนัในการ
เพิ�มพื�นที�สเีขยีวในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนั

ประชาชนมสีว่นรว่มในการดแูลรักษาตน้ไม ้
จัดกจิกรรม 1 กจิกรรม
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สิ�งแวดลอ้ม ปลดั อบต. เนื�องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร(ีอพ.สธ.)

53.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ�งแวดลอ้ม

โครงการกอ่สรา้งฝายชะลอ
นํ�าตามแนวพระราชดําริ

40,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อชะลอกระแสนํ�าเกบ็กกัและลดการกดัเซาะผวิดนิ กอ่สรา้งฝายชะลอนํ�า จัดกจิกรรม 1 ครั�ง

54.

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่
เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ
ประเพณี และวฒันธรรม

โครงการเฉลมิพระเกยิรติ
และสนับสนุนโครงการอนั
เนื�องมาจากพระราชดํารฯิรัฐ
พธิแีละราชพธิตีา่งๆ

68,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนแสดงความจงรักภกัดตีอ่
สถาบนัพระมหากษัตรยิ์

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินื�องในวนัสําคญั
ตา่งๆ จํานวน 2 กจิกรรม

55.

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่
เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ
ประเพณี และวฒันธรรม

อดุหนุที�ทําการปกครอง
อําเภอศรสีวสัดิ�

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออดุหนุนในการจัดทําโครงการงานราชพธิงีานรัฐ
พธิ ีงานพธิกีารในวนัสําคญัของชาต ิศาสนา ประเพณี
และวฒันธรรมและงานสาธารณกศุล

อดุหนุนเงนิงบประมาณที�ทําการปกครอง
อําเภอศรสีวสัดิ�จังหวดักาญจนบรุี

56.

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่
เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ
ประเพณี และวฒันธรรม

โครงการจัดงานวนัลอย
กระทง

50,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของไทย
ใหค้งอยูส่บืตอ่ไป

จัดกจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณี
วนัลอยกระทง จํานวน 1 โครงการ

57.

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่
เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ
ประเพณี และวฒันธรรม

โครงการจัดงานวนัสงกรานต์
และวนัผูส้งูอายุ

50,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของไทย
ใหอ้ยูส่บืไป

จัดกจิกรรมสง่เสรมิอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีวนัสงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายุ

58.

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่
เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ
ประเพณี และวฒันธรรม

โครงการหลอ่เทยีนและ
ถวายเทยีนจํานําพรรษา

40,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิและอนุรักษ์กจิกรรมทางพทุธศาสนาให ้
คงอยูส่บืไป

จัดกจิกรรมสง่เสรมิอนุรักษ์กจิกรรมทางพทุธ
ศาสนาในการหลอ่เทยีนและแหเ่ทยีน
พรรษา จํานวน 1 โครงการ

59. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

โครงการฝึกอบรม สมัมนา
และศกึษาดงูาน

180,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาศกัยภาพบคุลากรของ อบต.และผูนํ้า
ชมุชน ใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานและนําความ
รูม้าพัฒนาองคก์รใหม้คีณุภาพในการบรกิารประชาชน

ดําเนนิโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน
ของ อบต. จํานวน 1 โครงการ

60. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ โครงการ อบต. เคลื��อนที� 2,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรับฟังปัญหาและบรรเทาความเดอืดรอ้นและ
อํานวยความสะดวกแกป่ระชาชน

จัดกจิกรรมรับฟังและอํานวนความสะดวกให ้
แกป่ระชาชน 1 ครั�ง

61. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

โครงการจัดทําแผนที�ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ

500,000.00 สว่นการคลงั, กองคลงั,
สํานักคลงั เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานจัดเกบ็ภาษีมปีระสทิธภิาพ จัดทําแผนที�ภาษี จํานวน 1 โครงการ

62. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

โครงการเพิ�มประสทิธภิาพ
การจัดเกบ็รายได ้

5,000.00 สว่นการคลงั, กองคลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและเพิ�มประสทิธภิาพใน
การจัดเกบ็ภาษี

ออกใหบ้รกิารจัดเกบ็ภาษีตามหมูบ่า้น
จํานวน 8 หมูบ่า้น

63. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการเลอืก
ตั �ง

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อดําเนนิการจัดการเลอืกตั �งผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลดา่นแมแ่ฉลบ

ดําเนนิการจัดการเลอืกตั �ง จํานวน 1
โครงการ

64. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

ใหบ้รกิารขอ้มลูออนไลนท์าง
อนิเตอรเ์น็ต

50,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารขอ้มลูของ อบต. ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต จัดจา้งผูด้แูลเวบ๊ไซต ์อบต. จํานวน 1
โครงการ

65. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการ

การศกึษาวจัิยและประเมนิ
ผล

25,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อดําเนนิการประเมนิผลการดําเนนิงานของ อบต.
จา้งหน่วยงานทําการประเมนิผลการดําเนนิ
งานของ อบต.

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงนิ 18,640,550 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ
จํานวน 50 โครงการ จํานวนเงนิ 17,719,943 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 25 7,563,103.00 25 7,563,103.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 15 9,215,273.40 15 9,215,273.40

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 2 38,107.00 2 38,107.00

ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม 4 176,430.00 4 176,430.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 4 727,030.00 4 727,030.00

รวม 50 17,719,943.40 50 17,719,943.40

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 685,000.00 683,500.00 683,500.00 1,500.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000.00 7,931.00 7,931.00 2,069.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม 685,000.00 683,500.00 683,500.00 1,500.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 1
บา้นทา่สนุ่น

453,000.00 445,672.00 445,672.00 7,328.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล.ความจ ุ50 ลบ.ม.พรอ้ม
เดนิทอ่สง่นํ�า หมูท่ี� 1 บา้นทา่
สนุ่น

321,000.00 321,000.00 321,000.00 0.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
เขา้พื�นที�การเกษตรหนองแย ้
หมูท่ี� 2 บา้นพนํุ�าเปรี�ยว

223,000.00 212,000.00 212,000.00 11,000.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
เขา้พื�นที�การเกษตรกระทงิ
ผา่น หมูท่ี� 2 บา้นพนํุ�าเปรี�ยว

237,000.00 232,000.00 232,000.00 5,000.00
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8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ โครงการตดิตั �งระบบไฟฟ้า
สอ่งสวา่งพลงังานแสงอาทติย์
หมูท่ี� 2 บา้นพนํุ�าเปรี�ยว

421,000.00 381,000.00 381,000.00 40,000.00

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล.ความจ ุ50 ลบ.ม.พรอ้ม
เดนิทอ่สง่นํ�า หมูท่ี� 3 บา้นดา่น
แมแ่ฉลบ

310,000.00 310,000.00 310,000.00 0.00

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 4
บา้นลงุเหลา หมูท่ี� 3 บา้นดา่น
แมแ่ฉลบ

417,000.00 417,000.00 417,000.00 0.00

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทา่สง่
นํ�า หมูบ่า้น หมูท่ี� 4 บา้นทา่
สนุ่น

251,000.00 251,000.00 251,000.00 0.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
โครงการขยายเขตประปา
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี� 4 บา้นทา่
สนุ่น

492,000.00 492,000.00 492,000.00 0.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 5
บา้นโป่งหวาย

453,000.00 452,000.00 452,000.00 1,000.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล.ความจ ุ50 ลบ.ม.พรอ้ม
เดนิทอ่สง่นํ�า หมูท่ี� 5 บา้นโป่ง
หวาย

330,000.00 321,000.00 321,000.00 9,000.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุแพสบูนํ�า
และระบบสบูนํ�าพลงังานแสง
อาทติย ์( ชมุชนหว้ยแมป่ลา
สรอ้ย ) หมูท่ี� 5 บา้นโป่งหวาย

95,000.00 91,000.00 91,000.00 4,000.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
พรอ้มตดิตั �งระบบสบูนํ�า
พลงังานแสงอาทติย ์หมูท่ี� 6
บา้นดงเสลา

453,000.00 452,000.00 452,000.00 1,000.00

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถงัเกบ็นํ�า
คสล.ความจ ุ50 ลบ.ม.พรอ้ม
เดนิทอ่สง่นํ�า หมูท่ี� 6 บา้นดง
เสลา

276,000.00 270,000.00 270,000.00 6,000.00

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการกําแพง
คอนกรตีเสรมิเหล็กไหลท่าง
สาย กจ.6100 หว้ยแมล่ะมุน่-
ดงเสลา หมูท่ี� 6 บา้นดงเสลา

314,000.00 270,000.00 270,000.00 44,000.00

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตร นายคลา้ย หมูท่ี� 7
บา้นปากเหมอืง

280,000.00 262,000.00 262,000.00 18,000.00

20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตร นายเกษม หมูท่ี� 7
บา้นปากเหมอืง

217,000.00 203,000.00 203,000.00 14,000.00

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตร นายภริมย ์หมูท่ี� 7
บา้นปากเหมอืง

54,000.00 50,500.00 50,500.00 3,500.00

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลกูรังสายทางเขา้พื�นที�
การเกษตร นายอทุยั-ปั�มนํ�า
หมูท่ี� 7 บา้นปากเหมอืง

122,000.00 115,000.00 115,000.00 7,000.00

23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 2
หมูท่ี� 8 บา้นหาดแตง

181,000.00 181,000.00 181,000.00 0.00

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 4
หมูท่ี� 8 บา้นหาดแตง

181,000.00 181,000.00 181,000.00 0.00

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 5
หมูท่ี� 8 บา้นหาดแตง

278,000.00 278,000.00 278,000.00 0.00

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม
โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาล

30,000.00 25,854.00 25,854.00 4,146.00

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา

271,350.00 261,180.00 261,180.00 10,170.00

28. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,009,000.00 920,570.40 920,570.40 88,429.60

29. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม (3) อดุหนุนคา่อาหารกลางวนั
โรงเรยีนสงักดั สพฐ.

1,760,000.00 1,629,180.00 1,629,180.00 130,820.00

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม (1) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นทา่
สนุ่น

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม (2) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นพนํุ�า
เปรี�ยว

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

32. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสนัุขบา้
ตามพระปณธิาน ศ.ดร.สมเด็จ

70,000.00 61,855.00 61,855.00 8,145.00
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พระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลยัลกัษณอ์คัรราช
กมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน
วรขตัตยิราชนาร ีประจําปี
2563

33. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

(2) โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ โรคไข ้
เลอืดออก และโรคไข ้
มาลาเรยี โดยชมุชนมสีว่นรว่ม

140,000.00 135,110.00 135,110.00 4,890.00

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

โครงการขอรับเงนิอดุหนุน
ศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ย
เหลอืประชาชนของ อปท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00

35. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม

คา่ใชจ้า่ยในการสงเคราะห์
ชว่ยเหลอืผูย้ากจน ผูด้อ้ย
โอกาสหรอืประสบเหตุ
สาธารณภยั

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ
สงเคราะหนั์กเรยีนผูด้อ้ย
โอกาส

400,000.00 285,424.00 285,424.00 114,576.00

37. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม
โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิกจิกรรมพัฒนาเด็ก
สตร ีและครอบครัว

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

38. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 4,558,200.00 4,464,900.00 4,464,900.00 93,300.00

39. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 1,248,000.00 1,039,200.00 1,039,200.00 208,800.00

40. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00

41. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิชมุชนในการ
จัดการขยะมลูฝอย

50,000.00 24,100.00 24,100.00 25,900.00

42. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม

โครงการฝายชะลอนํ�าตาม
แนวพระราชดําริ

40,000.00 14,007.00 14,007.00 25,993.00

43.
ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาติ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และ
วฒันธรรม

โครงการเฉลมิพระเกยีรตแิละ
สนับสนุนโครงการอนัเนื�องมา
จากพระราช ดํารฯิ รัฐพธิแีละ
พระราชพธิตีา่งๆ

68,000.00 67,830.00 67,830.00 170.00

44.
ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาติ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และ
วฒันธรรม

อดุหนุนที�ทําการปกครอง
อําเภอศรสีวสัดิ�

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

45.
ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาติ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และ
วฒันธรรม

โครงการจัดงานวนัลอยกระทง 50,000.00 49,920.00 49,920.00 80.00

46.
ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาติ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และ
วฒันธรรม

โครงการหลอ่เทยีนและถวาย
เทยีนจํานําพรรษา ประจําปี
2563

40,000.00 38,680.00 38,680.00 1,320.00

47. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการฝึกอบรม สมัมนาและ
ศกึษาดงูาน

180,000.00 179,320.00 179,320.00 680.00

48. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจัดทําแผนที�ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00

49. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ

คา่จา้งเหมาบรกิารใหบ้คุคล
ภายนอกทําการอยา่งหนึ�ง
อยา่งใดแกอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล

50,000.00 37,710.00 37,710.00 12,290.00

50. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ (1) คา่จา้งที�ปรกึษาเพื�อศกึษา
วจัิย ประเมนิผล

25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2563
อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ศรสีวสัด ิ� จ.กาญจนบรุี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 35 11,620,000.00 25 7,739,000.00 25 7,563,103.00 25 7,563,103.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคม 29 10,794,000.00 25 10,362,950.00 15 9,215,273.40 15 9,215,273.40

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 3 120,000.00 3 120,000.00 2 38,107.00 2 38,107.00

4.ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม 6 280,000.00 5 228,000.00 4 176,430.00 4 176,430.00

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 11 2,205,000.00 7 762,000.00 4 727,030.00 4 727,030.00

รวม 84 25,019,000.00 65 19,211,950.00 50 17,719,943.40 50 17,719,943.40

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ดา่นแมแ่ฉลบ ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการ
ตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู
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   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ดา่นแมแ่ฉลบทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 21 เมษายน 2564

                                                              นายกอบต.ดา่นแมแ่ฉลบ

ขอ้มลู ณ 21/04/2564


