
 

 

 

ประกาศ อบต.ด่านแม่แฉลบ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

*******************************************  
     ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บรหิาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.ด่านแม่แฉลบ จงึขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการ อบต.ด่านแม่แฉลบ ดังนี ้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ 
เศรษฐกิจด ี ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมสมบูรณ ์ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ข. พันธกิจ 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณปูการให้ไดม้าตรฐานและเพียงพอ ท้ังปัจจุบันและในอนาคต 
 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคณุภาพชีวิต   
 
(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
(4) วางแผน การส่งเสรมิการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 
(5) บ ารุงรักษาบรหิารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เกิดความสมดลุ 
 
(6) ส่งเสริมศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการ
ประชาคม 

 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศลิปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 

 

ง. การวางแผน 

    อบต.ด่านแม่แฉลบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พืน้ท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

อบต.ด่านแม่แฉลบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

33 58,000,000.00 44 42,045,000.00 33 39,495,000.00 26 34,625,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

34 12,673,000.00 39 15,378,080.00 31 13,720,000.00 35 13,470,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

4 185,000.00 8 446,000.00 5 310,000.00 5 310,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ 

10 2,999,000.00 18 4,239,700.00 11 2,955,000.00 10 2,905,000.00 

รวม 86 74,127,000.00 114 62,378,780.00 85 56,750,000.00 0 0.00 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ. การจัดท างบประมาณ 

      ผู้บริหารอบต.ด่านแม่แฉลบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 17,123,620.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้        

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 17 5,384,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 27 9,912,820.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 3 130,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศลิปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

4 85,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 9 1,611,800.00 

รวม 60 17,123,620.00 
 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ด่านแม่แฉลบ  มีดังนี้ 
 

       

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
อาชีพและรายได้
ให้แก่ประชาชน 

ด าเนินการ
ฝึกอบรมและดู
งานด้านอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในเขต 

รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีให้

เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

ประชาสมัพันธ์
ผ่านทางเวปไซต ์
แผ่นพับ และ

อื่นๆ จ านวน 1 
ครั้ง 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 1/1  

หมู่ที่ 1  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

480,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 
5.00 ม.  ยาว 

90.00 ม.  หนา 
0.15 ม.  



4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายเข้า

พื้นที่การเกษตร สาย
เก้าร้อยไร่ หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

137,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

ถนนลูกรัง กว้าง 
4 ม. ยาว 2,500 

ม. 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

155,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 

ถนนลูกรัง กว้าง 
4 ม. ยาว 2,000 

ม. 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภายในเขต อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

351,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน

ภายในเขต อบต. 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์

หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

635,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้

อย่างทั่วถึง 

ระบบสบูน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย ์
จ านวน   2 ชุด 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์

หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

350,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้

อย่างทั่วถึง 

ระบบสบูน้ า
พลังงาน

แสงอาทิตย ์
จ านวน 1 ชุด 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา (ท่อ
เมน) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป 509,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เดินท่อประปา
เหล็ก (BS-M) 
ขนาด 4 นิ้ว 
ระยะทางยาว
รวม  1,000 ม. 
พร้อมติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบ 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 

5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

561,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

เดินท่อประปา
เหล็ก (BS-M) 

ขนาด 1 1/2 นิ้ว 
ระยะทางยาว
รวม  3,000 ม. 
พร้อมติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบ 



11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ณ ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

304,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้

อย่างทั่วถึง 

ถังเก็บน้ า
คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 50 
ลบ.ม. จ านวน 1 
ถัง พร้อมเดินท่อ

ประปา 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า และ
ก่อสร้างถังเก็บน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมเดินท่อประปา 
(ดงเสลาใหม่) หมู่ที ่6 

เงินอุดหนุนทั่วไป 631,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าประปาใช้

อย่างทั่วถึง 

ถังเก็บน้ า
คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 50 
ลบ.ม. พร้อม

ระบบสบูน้ าด้วย
ไฟฟ้า จ านวน 1 
ถัง พร้อมเดินท่อ

ประปา 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ภายในเขต อบต. 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายใน

เขต อบต. 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

40,000.00 เพื่อซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในเขต อบต. 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน

เขต อบต. 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ใน

ครัวเรือน 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

660,000.00 เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟ้า
พลังงาน

แสงอาทิตย์ใน
ครัวเรือน 4 

หมู่บ้าน จ านวน 
23 ชุด 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งทุ่นเหล็กแพสูบ
น้ า หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

32,000.00 เพื่อให้แพสูบน้ า
สามารถรับ

น้ าหนักและทรง
ตัวไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ติดตั้งทุ่นเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  0.80 
ม.  ยาว 4.80 ม. 
เหล็กหนา 3 มม. 

จ านวน 2 ลูก 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิวถนนพารา
แอสฟัลท์ติก  

คอนกรีต สายบ้านดง
เสลาใหม่ หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

497,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ

ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากข้ึน 

ปรับปรุงผิว
จราจร กว้าง 
5.00 ม. ยาว 

220.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 1,100 
ตร.ม. ตามแบบท่ี 

อบต.ก าหนด 



18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,776,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ

อาหารกลางวันท่ี
มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย 

อุดหนุน
งบประมาณ
ค่าอาหาร

กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขต 

อบต. 4 โรงเรียน 
19 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
โครงการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อพัฒนา

การศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

300,000.00 เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เด็ก
ในโรงเรียนที่อยู่
ในเขต อบต.  

สนับสนุน
งบประมาณให้
โรงเรียนในเขต 

จ านวน 2 
โรงเรียน 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

80,000.00 เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตด้าน

สาธารณสุข
ให้กับราษฎร 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพให้กับ
ราษฎรในเขต 

อบต. จ านวน 1 
ครั้ง 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

(อสม.) 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

60,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมูล

ฐาน 

สนับสนุน
งบประมาณใน

การด าเนิน
กิจกรรม  อสม. 
ต าบลด่านแม่

แฉลบ จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จัดประชุมประชาคม รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น
หรือเสนอปญัหา

ต่างๆ 

จัดประชุม
ประชาคม 
จ านวน 1 
โครงการ 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสงเคราะห์
นักเรียนด้อยโอกาส

เพื่อการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้

นักเรียนท่ีด้อย
โอกาสได้รับการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการจัดหา
รถ รับ ? ส่ง 

นักเรียน จ านวน 
3 หมู่บ้าน 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 230,500.00 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ

เรียนและอาหาร
กลางวันของ

นักเรียน 

ด าเนินการ
สนับสนุนจ านวน 
2 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 



25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

ส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป 996,320.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของเด็ก

ให้สมบูรณ์
แข็งแรง 

จัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) 
ส าหรับเด็ก

นักเรียนในสถาน 
ศึกษาสังกัด 

สพฐ.เขต อบต. 
และ ศพด. 
จ านวน 4 

โรงเรียน   2 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
26 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ์ 
อุปกรณ ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เพื่อใช้ใน

กิจการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก.  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

30,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสด ุ
ครุภณัฑ์อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 
เครื่องใช้ จ านวน 

2 ครั้ง 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขต อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี

สถานท่ีที่
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการ

สอน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคา, 
ฝ้าเพดาน, ประตู
, หน้าต่าง, งาน

ไฟฟ้า, งาน
ประปา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต. 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนนในช่วง

เทศกาล 

ตั้งจุดตรวจ/จดุ
สกัดและบริการ

ประชาชน 
ในช่วงเทศกาล

ส าคัญ จ านวน 2 
โครงการ 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ์ 
อุปกรณ ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เพื่อใช้ใน
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

404,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

จัดซื้อวัสด ุ
ครุภณัฑ์อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 
เครื่องใช้ จ านวน 

1 ครั้ง 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ  อป

พร. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

10,000.00 เพื่อฝึกอบรม
หรือส่ง จนท. 
อปพร. เข้ารับ
การฝึกอบรม 

อบรมให้ความรู ้
อปพร. จ านวน 1 

ครั้ง 



31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อต่าง ๆ  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

160,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่

ระบาดของ
โรคตดิต่อต่าง ๆ 
เช่นโรคพิษสุนัข
บ้า ไข้เลือดออก 

ฯลฯ 

ด าเนินโครงการ
ป้องกันและ

ควบคุม
โรคตดิต่อต่างๆ 

จ านวน 2 
โครงการ 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

10,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ที่มี
ฐานะยากจน 
ด้อยโอกาสใน

เขต อบต. 

ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส เช่น
การซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ของ

ด ารงชีพ เป็นด้น 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

10,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารที่
เปิดเผยสามารถ
ตรวจสอบได ้

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต จ านวน 1 

โครงการ 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ส่งเสริมและให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนใน
การป้องกันปัญหายา

เสพติด 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

40,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ในการป้องกัน

และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมหรือ
อบรมให้ความรู ้

จ านวน 1 
โครงการ 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับเด็ก เยาวชน 
สตรี และครอบครัว 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

50,000.00 เพื่อให้ส่งเสรมิ
เด็ก เยาวชนสตรี 

และ
ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

40,000.00 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้

ประชาชนออก
ก าลังกายเล่น

กีฬา 

สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้

ครบทั้ง 8 
หมู่บ้าน 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬา
หรือเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

150,000.00 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้

เยาวชนและ
ประชาชนเล่น

กีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬา หรือเข้า

ร่วมการแข่งขัน
กีฬา จ านวน 1 

โครงการ 



38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา "งานชาวเขา

สัมพันธ์" 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมความ

สามัคคีในชุมชน
ชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยงในการ

เล่นกีฬา 

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬา  จ านวน 1 

โครงการ 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,040,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
สวัสดิการ

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้ผู้สูงอายุใน
เขต อบต. ทุก

เดือน 
40 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

พิการ   
เงินอุดหนุนทัว่ไป 988,000.00 เพื่อช่วยเหลือ

สวัสดิการผู้พิการ
ในเขต อบต. 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้ผู้พิการใน
เขต อบต. ทุก

เดือน 
41 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส ์
เงินอุดหนุนทั่วไป 12,000.00 เพื่อช่วยเหลือ

สวัสดิการผูป้่วย
เอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้ผู้ป่วยเอดส์
ในเขต อบต.ทุก

เดือน 
42 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
ช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย 
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

30,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณ
ภัยในเขต อบต. 

จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือ

ด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้

ประสบเหตสุา
ธารณภัย 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

5,000.00 เพื่ออุดหนุน
เหล่ากาชาดใน

การด าเนิน
โครงการ

ด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

อุดหนุน
งบประมาณเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี
จ านวน  1 
โครงการ 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

รายได้อื่น ๆ 26,000.00 เพื่อด าเนินการ
ตามประกาศของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์

วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ
ช่วยเหลือประช
สชนขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

มีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 



45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนชุมชนในการ
บริหารจดัการขยะ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน

บริหารจดัการ
ขยะในชุมชน 

มีการบรหิาร
จัดการขยะใน

ชุมชน จ านวน 1 
โครงการ 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

30,000.00 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเกิด
ความส านึก

ร่วมกันในการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ในโครงการ
อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รักษาต้นไม ้จัด
กิจกรรม 1 ครั้ง 

47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

50,000.00 เพื่อช่วยชะลอ
กระแสน้ า เก็บ
กักและลดการ
กัดเซาะผิวดิน 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า จัด

กิจกรรม 1 ครั้ง 

48 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญต่างๆ 

จ านวน 2
โครงการ 

49 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรม 1 
กิจกรรม 



50 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมพิธีส าคญัทาง
ศาสนา 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์กิจกรรม
ทางพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์

กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา เช่น การ
แห่เทียนพรรษา 

จ านวน 1 
โครงการ 

51 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
ศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 

2561 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

25,000.00 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
กาญจนบุรีใน
การด าเนิน
โครงการ

สนับสนุนการจัด
งาน

เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช  

อุดหนุน
งบประมาณที่ท า

การปกครอง
จังหวัด

กาญจนบุร ี1 
โครงการ 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลด่าน
แม่แฉลบ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

250,000.00 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากรของ 
อบต. ให้มีความ 
พร้อมในการ

ปฏิบัติงานและ
น าความรู้มา

พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชน 

ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานของ 
อบต.จ านวน 1 

โครงการ 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนา

ความรู ้

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

194,000.00 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาความรู้แก่

บุคลากรใน
องค์กร 

บุคลากรไดร้ับ
การฝึกอบรม

พัฒนาความรู ้7 
คน 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

5,000.00 เพื่อรับฟังปัญหา
และบรรเทา

ความเดือดร้อน
และอ านวยความ

สะดวกแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมรับฟัง
และอ านวยความ

สะดวกให้แก่
ประชาชน  1 

ครั้ง 



55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

จัดซื้อวัสด ุครุภณัฑ์ 
อุปกรณ ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เพื่อใช้ใน
กิจการของ อบต.  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

897,300.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ 

อบต. มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสด ุ
ครุภณัฑ์อุปกรณ์ 

เครื่องมือ 
เครื่องใช้ จ านวน 

2 ครั้ง 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ซ่อมแซมทรัพยส์ินต่าง 
ๆ ของ อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

200,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ 

อบต. มี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ 
ของอบต.ให้อยู่
ในสภาพใช้งาน
ได้ดี จ านวน 2 

ครั้ง 
57 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได ้

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

2,000.00 เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนและ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษตีาม
หมู่บ้าน จ านวน 

8 หมู่บ้าน 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

26,000.00 เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิด
ความสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

ด าเนินการศูนย์
รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
จ านวน 1 
โครงการ 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ อบต. 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

30,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้

สามารถรองรับ
การปฏิบัติ

ราชการ ที่ต้อง
รายงานและ

บันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศ

ต่างๆ 

ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
จ านวน 1 
โครงการ 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ให้บริการข้อมลู
ออนไลน์ทาง
อินเตอร์เนต็ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจดัเก็บ
และจัดสรรให ้

7,500.00 เพื่อให้เพื่อ
ให้บริการข้อมลู
ของ อบต. ผ่าน

ระบบ
อินเตอร์เนต็ 

จัดจ้างผู้ดแูลเว๊บ
ไซต ์อบต. 
จ านวน 1 
โครงการ 

 

 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

         อบต.ด่านแม่แฉลบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ  จ านวนเงิน 14,772,362  บาท  มีการเบิกจา่ยงบประมาณจ านวน 34 
โครงการ จ านวนเงิน 13,581,814  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

13 4,811,840.00 13 4,802,840.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

16 8,999,022.00 16 7,904,124.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารจดัการ 

5 931,500.00 4 844,850.00 

รวม 35 14,772,362.00 34 13,581,814.00 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

         

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ซอย 1/1  
หมู่ที่ 1  

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

480,000.00 480,000.00 6/61 19/02/2561 60 



2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
สายเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร 
สายเก้าร้อย
ไร ่หมู่ที่ 1 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

137,000.00 137,000.00 4/2561 19/02/2561 20 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
เข้าพื้นที่
การเกษตร  
หมู่ที่ 4 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

155,000.00 155,000.00 5/2561 19/02/2561 20 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนภายใน
เขต อบต. 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

351,000.00 351,000.00  /2561 27/04/2561 150 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งระบบ
สูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 2 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

635,000.00 499,000.00 18/2561 25/09/2561 30 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งระบบ
สูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 3 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

350,000.00 330,500.00 13/2561 07/09/2561 45 



7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขยายเขต
ประปา (ท่อ
เมน) หมู่ที่ 4 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

509,000.00 496,500.00 8/2561 03/04/2561 30 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขยายเขต
ประปา
ภายใน
หมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

561,000.00 495,000.00 12/2561 24/07/2561 42 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ก่อสร้างถัง
เก็บน้ า
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ณ ศาลา
ประชาคม 
หมู่ที่ 3 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

304,000.00 284,500.00 13/2561 07/09/2561 45 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งระบบ
สูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า และ
ก่อสร้างถัง
เก็บน้ า
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
พร้อมเดินท่อ
ประปา (ดง
เสลาใหม่) 
หมู่ที ่6 

เงิน
อุดหนนุ
ทั่วไป 

631,000.00 560,000.00 11/61 14/07/2561 60 



11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ในครัวเรือน 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

660,000.00 494,340.00 3/2561 22/06/2561 30 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ติดตั้งทุ่น
เหล็กแพสูบ
น้ า หมู่ที่ 4  

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

32,000.00 32,000.00 29/2561 24/01/2561 7 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงผิว
ถนนพารา
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต 
สายบ้านดง
เสลาใหม่ หมู่
ที่ 6 

เงิน
สะสม/
เงินทุน
ส ารอง
สะสม 

497,000.00 497,000.00 10/2561 24/04/2561 30 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

1,776,000.00 1,776,000.00 1 06/11/2560 220 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

300,000.00 300,000.00 - 01/12/2560 300 



16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

80,000.00 80,000.00 - 02/02/2561 210 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดประชุม
ประชาคม 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

5,000.00 2,200.00 61-45-
00112-
5320300-
00001            

11/07/2561 7 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
สงเคราะห์
นักเรียนด้อย
โอกาสเพื่อ
การศึกษา 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 253,832.00 01/61 02/10/2560 365 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

230,500.00 230,500.00 - 01/11/2560 240 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีและ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

996,320.00 996,320.00 1/2561 31/10/2560 220 



21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ในช่วง
เทศกาล 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

20,000.00 20,000.00 - 28/12/2560 150 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ
ต่าง ๆ  

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

160,000.00 100,000.00 04/61   06/02/0561 365 

          5,600.00 2/61 16/03/2561 365 
23 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สังคม 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง
ให้กับเด็ก 
เยาวชน สตรี 
และ
ครอบครัว 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

50,000.00 8,100.00 B00039/61 24/04/2561 30 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

จัดการ
แข่งขันกีฬา
หรือเข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬา 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

150,000.00 145,750.00 - 01/05/2561 7 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
"งานชาวเขา
สัมพันธ์" 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

20,000.00 14,720.00 35/2561 16/03/2561 7 



26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

4,040,000.00 4,040,000.00 - 02/10/2560 365 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้
พิการ   

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

988,000.00 988,000.00 - 02/10/2560 365 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 12,000.00 - 02/10/2560 365 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการ
ขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รายได้
อื่น ๆ 

26,000.00 26,000.00 - 06/04/2561 180 

30 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
ศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

30,000.00 18,240.00 CNTR-
0004/61            

14/02/2561 30 

          1,497.00 CNTR-
0006/61    

16/02/2561 7 

          10,263.00 CNTR-
0007/61    

12/02/2561 7 



31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการ 
อบต.
เคลื่อนที ่

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

5,000.00 1,250.00 61-45-
00111-
5320300-
00007 

11/07/2561 7 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ ์ 
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
เพื่อใช้ใน
กิจการของ 
อบต.  

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

897,300.00 897,300.00 - 09/10/2560 220 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได ้

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

2,000.00 2,000.00 - 01/12/2560 300 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

26,000.00 26,000.00 - 01/01/2561 270 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

ให้บริการ
ข้อมูล
ออนไลน์ทาง
อินเตอร์เนต็ 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

7,500.00 4,950.00 19/2561 29/11/2560 15 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ด่านแม่แฉลบ 

           

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

33 58,000,000.00 17 5,384,000.00 13 4,811,840.00 13 4,802,840.00 12 4,460,840.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

34 12,673,000.00 27 9,912,820.00 16 8,999,022.00 16 7,904,124.00 10 2,899,672.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

5 270,000.00 3 130,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
ศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

4 185,000.00 4 85,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

10 2,999,000.00 9 1,611,800.00 5 931,500.00 4 844,850.00 3 32,200.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช.ผลการด าเนินงาน 

                อบต.ด่านแม่แฉลบ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ        
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคยีง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 

 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ซอย 1/1  หมู่ที่ 1  

 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร สายเก้าร้อยไร่ หมู่ที่ 1 

 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 4 

 
4. ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 

 
5. ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 

 
6. ขยายเขตประปา (ท่อเมน) หมูท่ี่ 4 

 
7. ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 
8. ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 

 

9. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้า และก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้มเดินท่อประปา                
(ดงเสลาใหม่) หมู่ที ่6 

 
10. ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน 

 
11. ติดตั้งทุ่นเหล็กแพสูบน้ า หมู่ที ่4  

 
12. ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟลัท์ติก  คอนกรีต สายบ้านดงเสลาใหม่ หมู่ที่ 6 

 
13. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศกึษา 

 
14. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 
15. จัดประชุมประชาคม 

 
16. โครงการสงเคราะห์นักเรียนดอ้ยโอกาสเพื่อการศึกษา 

 
17. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 
18. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
19. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเดก็ เยาวชน สตรี และครอบครัว 

 
20. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "งานชาวเขาสัมพันธ์" 

 
21. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ   

 

22. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 
23. โครงการเฉลมิพระเกียรต ิ

 
24. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่

 
25. ศูนย์รวมขา่วสารการจดัซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 
26. ให้บริการข้อมลูออนไลน์ทางอินเตอร์เนต็ 

    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ด่านแม่แฉลบ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 ตุลาคม 2561 

 
นายสุมล  จันทร์ค า 

 
นายก อบต.ด่านแม่แฉลบ 



 


