ประกาศ อบต.สร้างแป้น
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สร้างแป้น จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.สร้างแป้น ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สร้างแป้น
"สาธารณูปโภคครบครัน การสัญจรคล่องตัว ครอบครัวมีรายได้ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมการศึกษา
พัฒนาการเกษตร "
ข. พันธกิจ ของอบต.สร้างแป้น
พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตามศักยภาพของ อบต. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน และบารุงรักษาการคมนาคมให้สะดวก
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ 4 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งขยะมูลฝอย
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
พันธกิจที่ 7 พัฒนาพลานามัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานี
ตารวจชุมชนและโรงเรียน
พันธกิจที่ 8 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
ดีใน อบต.

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สร้างแป้นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ง. การวางแผน
อบต.สร้างแป้น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.สร้างแป้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค

0

0.00

0

0.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0

0.00

0

0.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0.00

0

0.00

14

7,000,000.00

14

7,000,000.00

14

7,000,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

0

0.00

0

0.00

2

1,000,000.00

2

1,000,000.00

2

1,000,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0

0.00

0

0.00

25

10,550,000.00

25

10,550,000.00

25

10,550,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

0

0.00

0

0.00

2

1,000,000.00

2

1,000,000.00

2

1,000,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

0

0.00

0

0.00

10

2,400,000.00

10

2,400,000.00

10

2,400,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

0

0.00

0

0.00

27

15,900,000.00

27

15,900,000.00

27

15,900,000.00

0

0.00

0

0.00

รวม

45

46,300,000.00

202 101,000,000.00

327 185,150,000.00

45

46,300,000.00

201 100,500,000.00

326 184,650,000.00

45

46,300,000.00

202 101,000,000.00

327 185,150,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.สร้างแป้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวน 86 โครงการ งบประมาณ 15,248,062 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค

7

1,946,000.00

18

3,155,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7

170,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

50,000.00

18

4,700,252.00

2

300,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10

1,020,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

23

3,906,810.00

86

15,248,062.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สร้างแป้น มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้านม.2

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
248,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีน้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
ช่าง, สานักการช่าง

ประปา

2.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
298,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีน้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
ช่าง, สานักการช่าง

ประปา

3.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
200,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้า

4.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.2

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
500,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้า

5.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
200,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้า

6.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.5

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
200,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้า

7.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย/
การเกษตร/ไฟส่องสว่าง/หม้อแปลง ม.6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
300,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้า

8.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน
ม.1( จากที่สาธารณะหนองสังข์ ถึง บ้าน
หว้าน ม.5 )

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
300,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
9.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสร้างแป้น ม.1( จากบ้าน
นายเบิ้ม สุระดะนัยถึงบ้านนายปิยะพงษ์
ยศเตา )

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
ม.4(จากบ้านเลขที่ 42 ถึงทุ่งนา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก

ถนน

10.

248,000.00

ช่าง, สานักการช่าง

11.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน ม.6(จากสามแยกมางไปบ้านหนอง
กุง ถึงที่ดินนายไมตรี คาภาศรี )

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
200,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

12.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ม.7 (จากม. 7 ไปถนน รพช.สาม
พร้าวนาบัว)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
500,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

13.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายใน
หมู่บ้าน ม.7(จากแยกทางหลวงสามพร้าวนาบัวถึงบ้านดอนเค็ง ม.7)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
298,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

14.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
ม.8(จากที่นานายตอง อมศรี ถึงเมรุ ม. 8)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
500,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

15.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.8(จากสี่แยกวัดป่าอัมพวันถึง
ศาลากลางบ้าน ม. 8)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

16.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน
ม.9(จากหน้าวัดป่าโนนรัง ม.9 ถึงเมรุ บ.
โนนรัง ม.9)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
400,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

17.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในอบต.
สร้างแป้น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
105,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก
ช่าง, สานักการช่าง

ถนน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
18.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทอน หมู่ 3 (จาก
บ้านนางนาดี ตันตะสุด ถึงบ้านนายบุญส่ง
ดอกคา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อการระบายน้าที่ดีและลดการท่วม
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ขังภายในพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

รางระบายน้า

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อการระบายน้าที่ดีและลดการท่วม
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ขังภายในพื้นที่
ช่าง, สานักการช่าง

รางระบายน้า

19.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่3 บ้านทอน

20.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจา ม.3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
50,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

21.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจา ม.4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
49,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

22.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
100,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

23.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม
เอนกประสงค์ ม.6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

24.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจา ม.
6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
105,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

25.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.
5

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
300,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้ทากิจกรรมของชุมชน
ช่าง, สานักการช่าง

มีสถานที่ให้ทา
กิจกรรมของชุมชน

26.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน

30,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม

27.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพนวดแผนโบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน

30,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม

28.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพทาน้ายาล้างจาน

30,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม

29.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้/ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผลิตของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
30,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม
ช่าง, สานักการช่าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีระดับ

10,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ

30. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ

ตาบล

31.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

10,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม

32.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตาบลสร้างแป้น

30,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อให้ความรู้ มีรายได้เสริมและมีอาชีพ มีการสร้างอาชีพและ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ม่นั คง
รายได้เสริม

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อให้ความรู้ อนุรักษ์
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
33. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
สิ่งแวดล้อม
เจ้าอยู่หัวฯ

สังคม, สานักสวัสดิการสังคม

ที่มั่นคง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เพื่อเตรียมเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ทาง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
100,000.00
กายทางใจ สติปัญญาสารมารถเรียนรู้
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ต่อยอดใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็ง
, สานักการศึกษา

รายได้เสริม

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
34. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
35. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
36. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
37. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
38. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
20,000.00
ประชาชน ดาเนินชีวิตตามหลัก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
39. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่
ตาบลสร้างแป้น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
เด็กภายในตาบลสร้าง
1,126,726.00
เพื่อมีอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แป้น
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
40. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการอาหารเสริม(นม)ศพด.ทั้ง3ศูนย์

1,126,726.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
0.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
เด็กภายในตาบลสร้าง
948,400.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ แป้น
, สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเด็กมี
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพที่ดีออกกาลังกายเป็นประจา
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
เด็กภายในตาบลสร้าง
เพื่อมีอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แป้น
, สานักการศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
30,000.00
เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็ก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
20,000.00
เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็ก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
43. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการวันแม่แห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
20,000.00
เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็ก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
44. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
10,000.00
เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็ก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
45. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
10,000.00
เพื่อมีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสาหรับเด็ก
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
, สานักการศึกษา

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
46. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4
948,400.00 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
ด้าน เหมาะสมตามวัย
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
41. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
42. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

, สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบัน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พระมหากษัตริย์
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
47. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
48. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, ประชาชนทุกคนจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูล เด็กภายในตาบลสร้าง
20,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์
แป้น
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
49. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานประจาปีอาเภอเพ็ญของดี
11ตาบล

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของ
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
100,000.00
ท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ของดีอาเภอ งานประเพณี
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เพ็ญ
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
50. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการรณรงค์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
150,000.00
ออกกาลังกายเป็นประจาและป้องกัน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
51. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจาปี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูงานประเพณีท้องถิ่น
30,000.00
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
, สานักการศึกษา

52. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ท้วยขมี้น ม.4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อมีการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้า
300,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ภายในตาบล
ช่าง, สานักการช่าง

ฝายน้าล้น

53. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. ลาห้วย
หินกอง ม.5

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
เพื่อมีการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้า
0.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ภายในตาบล
ช่าง, สานักการช่าง

ฝายน้าล้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
54. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.สร้าง
แป้น

400,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อจัดให้มีการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. สร้างแป้น

ประชาชนในตาบล

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
55. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

50,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

ประชาชนในตาบล

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
56. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนในตาบล
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
57. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

80,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. ไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
58. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนในตาบล
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
59. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

150,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
60. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
61. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้าง
แป้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
62. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

50,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม

ประชาชนในตาบล

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
63. สาธารณสุขและความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาดไวรัสเอดส์

10,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อจัดให้มีรณรงค์ให้ความรู้และสร้าง
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ภูมคิ ุ้มกันการแพร่ระบาดไวรัสเอดส์

ประชาชนในตาบล

60,000.00

150,000.00

เด็กภายในตาบลสร้าง
แป้น

ประชาชนในตาบล

งานประเพณี

ประชาชนในตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. ช่วงเทศกาล

ประชาชนในตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

ประชาชนในตาบล

เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
สานักปลัด อบจ., สานัก
พิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ประชาชนในตาบล
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.
สร้างแป้น

64.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานองค์กรและศึกษาดูงาน

65.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการจัดการเลือกตั้ง ตาบลสร้างแป้น

66.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการ อบต . เคลื่อนที่พบประชาชน

67.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ อบต.สร้างแป้น

10,000.00

68.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี ตาบลสร้างแป้น

50,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

69.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

70.

253,780.00
0.00
540.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
การบริหารงานทั่วไป
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. บริหารงานองค์กรและศึกษาดูงาน
สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อจัดการเลือกตั้ง ตาบลสร้างแป้น
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

การบริหารงานทั่วไป

เพื่อจัดงานอบต . เคลื่อนที่ พบ
สานักปลัด อบจ., สานัก
ประชาชน บริการงานต่างๆให้
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.
ประชาชนนอกสถานที่

การบริหารงานทั่วไป

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปฏิบัติราชการ ผู้บริหาร ส อบต.
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างฯลฯ

การบริหารงานทั่วไป

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษี ตาบลสร้างแป้น

การบริหารงานทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สร้าง
แป้น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
410,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้เก็บรถยนต์ส่วนกลาง
ช่าง, สานักการช่าง

การบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการต่อเติมโรงจอดรถ อบต.สร้างแป้น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
295,000.00 ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก เพื่อมีสถานที่ให้เก็บรถยนต์ส่วนกลาง
ช่าง, สานักการช่าง

การบริหารงานทั่วไป

71.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

72.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการตามแนวนโยบายหรือหนังสือสั่ง
การ

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อมีการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. หรือหนังสือสั่งการ

การบริหารงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
73.
การเมืองและการบริหาร

โครงการสนับสนุนและจัดทาแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

10,000.00

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้อง
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ประชุมสภาฯ อบต.สร้างแป้น

การบริหารงาน

74.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

50,000.00

เพื่อมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและ
สานักปลัด อบจ., สานัก
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.
พระราชดาริฯ

การบริหารงาน

75.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

150,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อมีการรักษาความสะอาดและความ
การบริหารงาน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. เป็นระเบียบเรียบร้อย

76.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะอินทรีย์
ครัวเรือนและการจัดทาถังขยะเปียก
ครัวเรือน

30,000.00

เพื่อมีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
สานักปลัด อบจ., สานัก
อินทรีย์ครัวเรือนและการจัดทาถังขยะ การบริหารงาน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.
เปียกครัวเรือน

อุดหนุนโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข,
30,000.00
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานักสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
77.
การเมืองและการบริหาร

0.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อมีการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
การบริหารงาน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

มีการอุดหนุนโครงการของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ

การบริหารงาน

มีการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการ
การบริหารจัดการงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สังคม, สานักสวัสดิการสังคม
ที่ดี
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

180,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
79.
การเมืองและการบริหาร

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอเพ็ญ(ศป.ปส.อ.
เพ็ญ)ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
80.
การเมืองและการบริหาร

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการอุดหนุนโครงการเพิ่ม
สานักปลัด อบจ., สานัก
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ การบริหารจัดการงาน
20,000.00
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ที่ดี
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
81.
การเมืองและการบริหาร

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่ม
โรงเรียน นาบัว-สร้างแป้น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
มีการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
20,000.00
ประเพณีกลุ่มโรงเรียน นาบัว-สร้าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แป้น
, สานักการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
82.
การเมืองและการบริหาร

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนในเขต
ตาบลสร้างแป้น

78.

83.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

สมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นตาบลสร้างแป้น

สานักปลัด อบจ., สานัก
มีการอุดหนุนโครงการป้องกันและ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. แก้ไขปัญหายาเสพติด

การบริหารจัดการงาน
ที่ดี

ประชาชนในตาบล

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
เด็กภายในตาบลสร้าง
1,816,000.00
ระดับประถมศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แป้น
ในเขตตาบลสร้างแป้น
, สานักการศึกษา
100,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อมีการสมบทกองทุนหลักประกัน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. สุขภาพระดับท้องถิ่นตาบลสร้างแป้น

ประชาชนในตาบล

84.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

198,600.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อมีการสมทบกองทุนบาเหน็จ
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต. บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการงาน
ที่ดี

85.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

สมทบกองทุนประกันสังคม

232,890.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
มีการสมทบกองทุนประกันสังคม
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

การบริหารจัดการงาน
ที่ดี

86.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

สมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
สมทบกองทุนเงินทดแทน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

การบริหารจัดการงาน
ที่ดี

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.สร้างแป้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จานวนเงิน 12,022,062 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 44
โครงการ จานวนเงิน 10,976,117 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9

2,434,000.00

8

2,329,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4

120,000.00

4

120,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

49,950.00

1

49,950.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9

3,917,097.84

9

3,917,097.84

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

1

297,000.00

1

297,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5

657,580.00

5

657,580.00

16

3,605,489.22

16

3,605,489.22

45

11,081,117.06

44

10,976,117.06

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สร้างแป้น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านสร้าง
แป้น

2.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(5) โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่6
บ้านหนองแด่นเป็นเงิน
200000บาท

200,000.00

198,000.00

198,000.00

2,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่7 บ้านดอนเค็งเป็นเงิน
500000 บาท

500,000.00

497,000.00

497,000.00

3,000.00

3.

300,000.00

297,000.00

297,000.00

3,000.00

4.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(7) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองผือ

500,000.00

495,000.00

495,000.00

5,000.00

5.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(8) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านโนนรัง

400,000.00

397,000.00

397,000.00

3,000.00

6.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(3) โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
เป็นเงิน 105000 บาท

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

7.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่3 บ้านทอน เป็นเงิน
50000 บาท

50,000.00

49,000.00

49,000.00

1,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(11) โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่9 บ้านโนนรัง เป็นเงิน
100000 บาท

100,000.00

99,000.00

99,000.00

1,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(4) โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์หมู่ที่5
บ้านหว้านเป็นเงิน 300000
บาท

300,000.00

297,000.00

297,000.00

3,000.00

10. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
อาชีพ ตั้งไว้ 30000บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของราษฎรในเขต
ตาบลสร้างแป้น ได้แก่ 7.1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาน้ายา
ล้างจาน 10000 บาท7.2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผน
โบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน
ตั้งไว้ 10000 บาท7.3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
ไอโอดีน ตั้งไว้ 10000 บาท

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

11. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
อาชีพ ตั้งไว้ 30000บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของราษฎรในเขต
ตาบลสร้างแป้น ได้แก่ 7.1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาน้ายา
ล้างจาน 10000 บาท7.2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผน
โบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน
ตั้งไว้ 10000 บาท7.3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
ไอโอดีน ตั้งไว้ 10000 บาท

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

12. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
อาชีพ ตั้งไว้ 30000บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของราษฎรในเขต
ตาบลสร้างแป้น ได้แก่ 7.1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาน้ายา
ล้างจาน 10000 บาท7.2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

8.

9.

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผน
โบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน
ตั้งไว้ 10000 บาท7.3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
ไอโอดีน ตั้งไว้ 10000 บาท

13. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

14.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
15.
และวัฒนธรรม

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
อาชีพ ตั้งไว้ 30000บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของราษฎรในเขต
ตาบลสร้างแป้น ได้แก่ 7.1
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทาน้ายา
ล้างจาน 10000 บาท7.2
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพนวดแผน
โบราณและสมุนไพรพื้นบ้าน
ตั้งไว้ 10000 บาท7.3
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่
ไอโอดีน ตั้งไว้ 10000 บาท

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

(18)ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

50,000.00

49,950.00

49,950.00

50.00

948,400.00

748,589.00

748,589.00

199,811.00

(6) ประเภทโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาตั้งไว้
948400 บาท

16.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,126,726.00

1,062,659.92

1,062,659.92

64,066.08

17.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,126,726.00

1,062,659.92

1,062,659.92

64,066.08

18.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

(4)ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้
30000 บาท

30,000.00

24,680.00

24,680.00

5,320.00

19.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

(10) ประเภทค่าใช้จ่าย
โครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้
20000 บาท

20,000.00

1,920.00

1,920.00

18,080.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
20.
และวัฒนธรรม

(6) ประเภทโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาตั้งไว้
948400 บาท

948,400.00

748,589.00

748,589.00

199,811.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
21.
และวัฒนธรรม

(15) ประเภทโครงการจัด
งานประจาปีอาเภอเพ็ญของ
ดี11ตาบล ตั้งไว้ 100000
บาท

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

(14) ประเภทโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตั้งไว้ 150000 บาท

150,000.00

149,500.00

149,500.00

500.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

(2) ประเภทค่าใช้จ่ายในการ
หล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษาเนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษาประจาปี ตั้งไว้
30000 บาท

30,000.00

18,500.00

18,500.00

11,500.00

(3) โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลา
ห้วยขมิ้น หมู่ที่4 บ้านดอน
ยาวเป็นเงิน 300000 บาท

300,000.00

297,000.00

297,000.00

3,000.00

22.

23.

24. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

25.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(14) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

400,000.00

360,000.00

360,000.00

40,000.00

26.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

80,000.00

79,500.00

79,500.00

500.00

27.

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

150,000.00

70,000.00

70,000.00

80,000.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
28.
ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก
อบทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

60,000.00

450.00

450.00

59,550.00

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ
29.
ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(19)โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสร้างแป้น

150,000.00

147,630.00

147,630.00

2,370.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
30.
การบริหาร

(3)ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
องค์กร และศึกษาดูงาน

253,780.00

253,780.00

253,780.00

0.00

31.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

540.00

540.00

540.00

0.00

32.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

(9) โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้นเป็นเงิน 410000
บาท

410,000.00

407,000.00

407,000.00

3,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
33.
การบริหาร

(2) โครงการต่อเติมโรงจอด
รถองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้นเป็นเงิน 295000
บาท

295,000.00

293,000.00

293,000.00

2,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนและจัดทาแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณการตั้งไว้ 10000 บาท

10,000.00

9,450.00

9,450.00

550.00

(10) ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

50,000.00

14,750.00

14,750.00

35,250.00

34.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
35.
การบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

(16)ค่าใช้จ่ายในโครงการ
รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

150,000.00

34,968.75

34,968.75

115,031.25

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
37.
การบริหาร

(17)ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ครัวเรือนและการ
จัดทาถังขยะเปียกครัวเรือน

30,000.00

27,400.00

27,400.00

2,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
38.
การบริหาร

อุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

180,000.00

180,000.00

180,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

36.

39.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

4.1.1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2563
ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลสุมเส้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
40.
การบริหาร

4.1.1 อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬาประเพณีกลุ่ม
โรงเรียนนาบัวสร้างแป้น ตั้ง
ไว้ 20000 บาท

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

4.1.2อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ให้แก่กลุ่ม
โรงเรียนในเขตตาบลสร้าง
แป้น ตั้งไว้ 1816000 บาท

1,816,000.00

1,812,060.00

1,812,060.00

3,940.00

42.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

1.1.7 ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้
100000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า(1)เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นตาบลสร้างแป้น ตั้งไว้
100000บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นตาบลสร้างแป้น
(กองทุนสุขภาพชุมชน
สปสช.) ในการบริการ
สุขภาพให้แก่คนในท้องถิ่น
และป้องกันโรคระบาด โดย
สมทบในอัตราส่วนร้อยละ
40 ของเงินอุดหนุนจาก
สานักงานประกันหลัก
สุขภาพแห่งชาติ

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

43.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

198,600.00

198,600.00

198,600.00

0.00

44.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

232,890.00

224,186.00

224,186.00

8,704.00

45.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

10,000.00

9,754.47

9,754.47

245.53

41.

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
อบต.สร้างแป้น เพ็ญ จ.อุดรธานี

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
45

46,300,000.00

7

1,946,000.00

202 101,000,000.00

18

3,155,000.00

9

2,434,000.00

8

2,329,000.00

14

7,000,000.00

7

170,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

2

1,000,000.00

1

50,000.00

1

49,950.00

1

49,950.00

25

10,550,000.00

18

4,700,252.00

9

3,917,097.84

9

3,917,097.84

2

1,000,000.00

2

300,000.00

1

297,000.00

1

297,000.00

7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10

2,400,000.00

10

1,020,000.00

5

657,580.00

5

657,580.00

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

27

15,900,000.00

23

3,906,810.00

16

3,605,489.22

16

3,605,489.22

4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า

รวม

327 185,150,000.00

86 15,248,062.00

45 11,081,117.06

44 10,976,117.06

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.สร้างแป้น ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.สร้างแป้นทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

