รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้กาหนดให้มี
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ก ารติด ตามและประเมิ นผลแผนถูก ต้อ งตามระเบียบดัง กล่ าวและมี ป ระสิท ธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา จึง ได้ ดาเนิน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวัง เป็นว่า รายงานผลการติดตามฉบับ นี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาลตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตาบลห้วยกระเจา.....................................................................
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร
รวม

2563
2564
2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
77 29,521,100

51 26,978,400

25

9,620,000

5

380,000

9

645,000

15

2,175,000

16

1,520,000

17

1,530,000

18

1,580,000

19

6,237,500

21

6,232,000

24

6,076,966

32 22,374,500

38 26,495,400

40 26,325,400

27

31

29

6,195,000

7,582,600

6,555,000

176 66,228,100 167 69,463,400 151 52,332,366
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติงบประมาณ /แผนการดาเนินงาน
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวน
คิดเป็น
คิดเป็น
งบประมาณ
โครงการ ร้อยละ
ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ ให้เป็นเมือง
57
45 22,224,000 42.74
ที่น่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริม
3
2
75,000
0.15
อาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
12
9
455,000
0.87
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข
15
12 7,695,300 14.79
และคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และ
24
19 18,464,162 35.52
ความเข้มแข็งชุมชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การ
17
13 3,082,000
5.93
บริหาร การพัฒนาบุคลากร
128
100 51,995,462
100
รวม

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
รายการ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้
ที่
(124โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของ
ของแผนการ
ของ
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
1 บรรจุในแผนพัฒนา
176
66,228,100
ท้องถิ่น
2 จัดทาแผนการดาเนินงาน 128
51,995,462
71.02
96.78
96.78
3 ตั้งในข้อบัญญัติ
128
51,995,462
งบประมาณ
4 สามารถดาเนินการได้
124
44,571,481
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ประกาศ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีก ลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลห้วยกระเจา จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการ
จัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ดังนี้
ก. วิสยั ทัศน์ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
""ตาบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตร ปศุสัตว์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันต่อสภาพการทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
พันธกิจที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของเทศบาลตาบล ในงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน กิจกรรมด้านกีฬาและควบคุมโรคติดต่ ออย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรปุาไม้ สร้างความตระหนักและจิตสานึกที่ดีในการปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจที่ 8 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และ การปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง และสร้าง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาล
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ต่อไป

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่
น่าอยู่

17

4,002,000.00

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ

5

265,000.00

4

245,000.00

5

380,000.00

9

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

18

1,690,000.00

16

1,520,000.00

16

1,520,000.00

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

13

5,283,000.00

19 11,268,000.00

19

6,237,500.00

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

19 20,640,000.00

21 21,230,000.00

32 22,374,500.00

38 26,495,400.00

40 26,325,400.00

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การ
บริหาร การพัฒนาบุคลากร

23

4,445,000.00

21 14,300,000.00

27

31

29

95 36,325,000.00

118 58,984,300.00

รวม

37 10,421,300.00

77 29,521,100.00

6,195,000.00

176 66,228,100.00

51 26,978,400.00

25

9,620,000.00

645,000.00

15

2,175,000.00

17

1,530,000.00

18

1,580,000.00

21

6,232,000.00

24

6,076,966.00

7,582,600.00

167 69,463,400.00

6,555,000.00

151 52,332,366.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 128 โครงการ งบประมาณ 51,995,462 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ
57

22,224,000.00

3

75,000.00

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12

455,000.00

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

15

7,695,300.00

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน

24

18,464,162.00

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

17

3,082,000.00

128

51,995,462.00

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
200,000.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา เทศบาล
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

2.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

อบรมพัฒนาการเมืองคณะผู้บริหาร

สานักปลัด อบจ., สานัก
136,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

3.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี

500,000.00

4.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

อบรมศึกษาศึกษาดูงาน

5.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้บุคคลภายใน
องค์กร

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพิ่มประสิทธิภาพให้คณะบริหารให้กับ
จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
คณะผู้บริหารสมชิกสภา ทต.

6.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

โครงการปฏิบัตธิ รรมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

อบรมพนักงานจ้างเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

7.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

โครงการวันเทศบาลและประกาศเกียรติ
คุณแก่พนักงานและลูกจ้าง ทต.ห้วย
กระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง

พนักงานเทศบาล/ลุกจ้าง จานวน 56
คน

8.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลื อประชาชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
60,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ

อุดหนุน/การดาเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน

9.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลห้วย
กระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันระหว่าง แผนพัฒนา
ต่าง และการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

จาทาแผนพัฒนาต่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนา อปท.

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
10.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

จ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงานบริการของ ทต.

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานบริการของทต.

สารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่องานบริการ
ประชาชน

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
11.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตาบล
ห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
600,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ดาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
เทศบาลและนายกเทศมนตรีและเบิก
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบล
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้
ห้วยกระเจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามแผน

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
12.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน ซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ
และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลห้วย สิง่ ก่อสร้างของเทศบาลตาบลห้วย
กระเจาให้อยู่ในสภาพดี
กระเจา

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก
คลัง

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด)

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิก
สมาชิกสภา ทต.
สภาทต.

เพิ่มประสิทธิภาพภายในการจัดเก็บ
ภาษี

ฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและ
พนักงาน/ประชาชนทั่วไป

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ทต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จัดฝึกอบรม ศึกษา
ผู้นากลุ่มต่าง

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
13.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ค่าซ่อมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

สานักปลัด อบจ., สานัก
150,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้เทศบาลตาบลห้วยกระเจามี
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

บารุงรักษาเครื่องมือยานพาหนะ
รถยนต์ รถกระเช้า รถขยะ

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
14.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

จัดทาประกันภันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
163,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเป็นการประกันภัยความเสียหาย
จากอุบัติเหตุของรถยนต์ส่วนกลาง

จัดทาประกันภัยประเภท 3ให้กับ
รถยนต์ส่วนกลาง

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
15.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาในหมวด
สาธารณูปโภค

สานักปลัด อบจ., สานัก
250,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเป็นรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เพื่อให้ได้มา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา ค่าน้ประปา
า
ค่า
ซึ่งบริการ
โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
16.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ/ข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
163,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

โฆษณาเผยแพร่แลประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน/
กิจกรรมการดาเนินการตามอานาจ
ข่าวสารของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
หน้าที่ของเทศบาล

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
17.
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร

จัดทาระบบสารสนเทศด้านต่าง ของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
163,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศที่ใช้
จัดทา/ปรับปรุงเว็ปไซด์ของเทศบาล,
สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
จัดทา/จัดจ้างทาแผนที่ภาษี
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
18. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอบริเวณหน้าบ้าน
ผู้ช่วยกล้า ทองดี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
999,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
19. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
494,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม.ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
20. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.12
บ้านพยอมงาม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
495,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
21. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.9 บ้าน
ไผ่งาม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
399,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
22. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
201,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
23. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
143,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
24. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกระหร่า

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
495,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
25. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.5 บ้าน
เขากรวด

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
495,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
26. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.
20 บ้านทุ่งประดู่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
490,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
27. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายเฉื่อย สืบดา ม.1 บ้านซ่อง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
204,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 116 ม. พร้อม
ทางเชื่อม หนา 0.15 ม. หรื อรวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม.

28. 1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน

94,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้

กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 55 ม. หนา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

นายเบา นงลักษณ์ ม.1 บ้านซ่อง

กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

0.15 ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
165 ตร.ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
29. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
188,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.5 ม. ยาว 90 หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที้ม่่ น้อยกว่า 315 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
30. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายดอน
สว่าง-รางคลอง(ซอยบ้านอ.สมศรี)ม.21
บ้านดอนสว่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
219,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
31. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน
ดอนสว่าง-บ้านเขาศาลา(ซอยบ้านนาง
บุญ) ม.21 บ้านดอนสว่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
280,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
32. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอน-วัด
ซ้องสาธุการ ม.16 บ้านดอน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
428,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
33. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านาง
มะลิ พวงแก้ว ม.16 บ้านดอน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
70,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 4 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
34. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านซ่อง หมู่ที่ 13 บ้านกรอกฟูา
สาธุการ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
492,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
35. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายใน
หมู่บ้าน ม.10 บ้านอุดมสุข

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
488,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
36. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย
โกรกสมอ-เขาช่องอินทรีย์ ม.17 บ้าน
โกรกสมอ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
217,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
37. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน
นายบ่าย ม.19 บ้านทุ่งคูณ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
166,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 100 ม. หนา
0.15 ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
300 ตร.ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
38. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ่อน้สาธารณะ
า
หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
กระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
289,600.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15
ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
39. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินถม
โดยการลงดินลูกรังบดทับ เส้นทาง สระ
มะค่าโมง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา
เชื่อมต่อวัดสวนมะม่วง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
195,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,150 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
40. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิ่ม คาปาน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
212,400.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.5 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
41. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสน่ห์ คาปาน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
229,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.5 ม.ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
42. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินถม โดย
การถมดินบดทับ และปูผิวจราจรด้วยดิน
ลูกรังบดทับ ซอยไผ่ขวางต้นจามจุรีเดิม
หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
475,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 0.50 ม. ยาว 900 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้า 2 จุด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
43. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศักดา แกล้วกล้า
หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
461,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 4.5 ม. ยาว 900 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้า 2 จุด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยงค์

347,500.00

44.

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, มาตรฐาน

กว้าง 3 ม. ยาว 152 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า 2 จุด

เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ใคร่ครวญ หมู่ 8 บ้านทัพพระยา

สานักช่าง, สานักการช่าง

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
45. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านายประจวบ พยัคฆวงค์ หมู่ที่ 8
บ้านทัพพระยา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
151,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.15 ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
240 ตรม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
46. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสาน สืบ
ศักดิ์ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
94,800.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15
ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.
ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
47. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแพร้ว สืบเรือง
หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
98,800.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15
ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.
ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
48. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างสนามฟุตซอล หมู่
ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้แสงสว่างบริเวณสนามฟุตซอล
137,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มีแสงสว่างเพียงพอในการเล่นกีฬา
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
49. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริวเหล็ก ซอยบ้านนายสมพงษ์
ใคร่ครวญ หมู่ที่14 บ้านทุ่งใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
163,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.15 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
50. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเล็ก สืบศักดิ์ หมู่
ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
93,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 3.50 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15
ม. หรื อรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.
ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
51. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรัง
เดิมเป็น ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 18 ต.ห้วยกระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
494,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 4.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15
ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
52. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัดแน่น
ม.17 บ้านโกรกสมอ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
282,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

กว้าง 5 ม. ยาว 720 ม. หนา 0.50 ม.

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
53. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.มอก.
ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนางน้เงิ
า น
สุขธูป หมู่ที่ 16 บ้านดอน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
239,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
54. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น
3 พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่10 บ้านอุดม
สุข

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
430,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
55. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการวางท่อระบายน้า คศล.มอก. ชั้น
3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
196,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. รวม 90 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8
บ่อ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
56. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการขุดและตัด-แต่งร่องน้ห้
า วยวังหิน
เชื่อมต่อดงตาอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านดงตา
อินทร์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
497,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ปริมาณดินขุตัด-แต่งไม่น้อยกว่า
8,150 ลบม.พร้อมวางท่อระบายน้า

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
57. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงแก้ไขทางระบายน้เพื
า ่อ
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
การระบายน้ท่
า วมขังออกจากแหล่งชุมชน 1,745,100.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
ภายในหมู่ 2,3,4,6
สานักช่าง, สานักการช่าง

วางท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง1.20
ม.คสล.มอก.ชั้น 3 จานวน 132 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
58. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

วางท่อระบายน้า คสล.มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 8
บ้านทัพพระยา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
324,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. รวม 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก
12 บ่อ พร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ย
เรียบ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
59. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. มอก.ชั้น
3 หมู่ที่14 บ้านทุ่งใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
452,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อระบายน้ท่
า วมขังในช่วงฤดูฝน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. รวม 217 ท่อน พร้อมบ่อพัก
19 บ่อ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
60. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

จัดซื้อสารเคมีผลิตน้าประปา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้เพื
า ่อการอุปโภคบิ มีสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ประปา
า
1,300,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
โภค
อย่างเพียงพอ
สานักช่าง, สานักการช่าง

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
61. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
เพื่อให้ราษฎรหมู่1 -21 มีน้อุ
า ปโภค1,835,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
-21
บริโภคตลอดทั้งปี
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
62. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 121

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรหมู่1 -21 มีน้อุ
า ปโภค510,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภคตลอดทั้งปี
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
63. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

วางท่อผันน้ลงสระประปาหมู
า
่บ้าน ม.11
บ้านทุ่งมังกระหร่า

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรหมู่11 มีน้อุ
า ปโภค434,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภคตลอดทั้งปี
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
64. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยการวางท่อ PE
ขนาด 2 นิ้ว ม.9 บ้านไผ่งาม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรหมู่ 9 มีน้อุ
า ปโภค0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภคตลอดทั้งปี
สานักช่าง, สานักการช่าง

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
65. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ขุดขยายสระประปา หมู่ 15 บ้านไพรงาม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรหมู่15 มีน้อุ
า ปโภค419,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภคตลอดทั้งปี
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
66. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาด 20 ลบม. ม.7 บ้านเขาศาลา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรทาการเกษตร/อุปโภค
419,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภค
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
67. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาด 12 ลบม. ม.5 บ้านเขากรวด

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรทาการเกษตร/อุปโภค
457,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภค
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
68. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการขุดขยายสระสาธารณะ เพื่อ
ผลิตน้ประปา
า
ม.12

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรทาการเกษตร/อุปโภค
359,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภค
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
69. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.
13

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรทาการเกษตร/อุปโภค
497,200.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภค
สานักช่าง, สานักการช่าง

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
70. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟูาภูมิภาคในการขยายเขต
การติดตั้ง หม้อแปลงสาหรับสานักงาน
เทศบาล

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟูาของสานักงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาและอุปกรณ์
500,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
เทศบาล
สานักงานแห่งใหม่
สานักช่าง, สานักการช่าง

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
71. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟูาภูมิภาคในการขยายเขต
การติดตั้ง หม้อแปลงสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดห้วยกระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อรองรับรองการใช้ไฟฟูาของศูนย์
300,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
พัฒนาเด็กเล็ก วัดห้วยกระเจา
สานักช่าง, สานักการช่าง

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
72. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาถนนโซ่ล่าเซลล์
ขนาด 60 วัตต์ หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อให้แสงสวางตามท้องถนนและเขต
ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 60
89,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ชุมชน ,ความปลอดภัยในชีวิตและ
วัตต์
สานักช่าง, สานักการช่าง
ทรัพย์สิน

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
73. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงกติดตั้งโคมไฟฟูาถนนโซล่าเซล
ขนาด 60 วัตต์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อให้แสงสวางตามท้องถนนและเขต
ติดตั้งโมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 60
47,700.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ชุมชน ,ความปลอดภัยในชีวิตและ
วัตต์
สานักช่าง, สานักการช่าง
ทรัพย์สิน

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
74. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16 บ้านดอน

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
75. พัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์
และส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักปลัด อบจ., สานัก
25,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อ้งเสริ
ส่ ใให้เกษตรกรทาการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจจัดทา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แปลงสาธิต จานวน 21 แปลง

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
76. พัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์
และส่งเสริมอาชีพ

ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตให้กับกลุ่มอาชีพ จานวน 100
คน

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
77. พัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์
และส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีอาชีพ
เสริม

อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตให้กับกลุ่มอาชีพ จานวน 100
คน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ราษฎรทาการเกษตร/อุปโภค0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
บริโภค
สานักช่าง, สานักการช่าง

วางท่อPEขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง
2,750 ม.

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาและอุปกรณ์
ศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่

ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
78.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
10,000.00
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

ประชาชน 200 คน

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
79.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดงานประเพณีต่าง (วันเข้าพรรษา)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
20,000.00
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ๊
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

วันเข้าพรรษา

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
80.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญรัฐพิธี
ต่าง

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมาน
60,000.00 สวัสดิการสังคม, สานักสวัสดิการ สามัคคี แก่ข้าราชการ พนักงาน และ ร่วมงานวันปิยมหาราช
สังคม
ประชาชน

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
81.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

;วันพ่อแห่งชาติ

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
82.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันฯ

สานักปลัด อบจ., สานัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
83.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์

สานักปลัด อบจ., สานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
84.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
70,000.00
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

จัดกิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม ของทุกปี

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
85.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
80,000.00
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคมของทุกปี

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
86.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3
มิถุนายน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
10,000.00
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายนของทุกปี

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
87.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
88.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันพระราชสมภพ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันพระราชสมภพ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
0.00
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
ดุลยเดช
ดุลยเดช
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา
เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีเทิดทูน
สถาบันชาติ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรัก
สามัคคีต่อสถาบันของชาติ

เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และ
ปรองดองของประชาชน

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความปรองดองของ
ประชาชน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อแสดงความจงรักภักดี สานึกใน
0.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา พระมหากรุณาธิคุณ
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรค์คต
วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี

อุดหนุนกาชาดจังหวัด

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
50,000.00
เพื่อร่วมช่วยเหลื อผู้ตกทุกข์ได้ยาก
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

อุดหนุนกาชาดจังหวัด

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
89.
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระพระ
เกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
50,000.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา พระองค์
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

อุดหนุนสานักงานจังหวัดกาญจนบุรี

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
90.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนา
ภิเษก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
130,400.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา มาตรฐาน
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กกาญจนาภิเษก

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
91.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วย
กระเจา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
92.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กเล็กประถมศึกษาปีที่ 6)

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
93.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต
4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
94.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

อาหารกลางวันแก่ ศพด. ของ ทต.

สนับสนุนอาหารเสริมนม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อให้เด็กมีศูนย์การเรียนที่ได้
773,600.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา มาตรฐาน
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กวัดห้วยกระเจา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีค่า อาการกลางวันสาหรับนักเรียน 7
3,040,000.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา ตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง
โรงเรียน
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อเด็กเล็กมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่า อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
735,000.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา ตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง
จานวน 2 แห่ง
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพทื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มี อาหารเสริมนมสาหรับนักเรียน ทั้ง 7
1,580,800.00
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
โรงเรียน
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
95.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

จัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ของ ทต.

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กเล็กให้มี
312,000.00
อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา สุขภาพพลานามัยที่สมมบูรณ์แข็งแรง
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
96.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
169,500.00
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการศึกษาที่ดี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
97.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ร่วมการแข่งกีฬามวลชนอาเภอห้วย
กระเจา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยใน
30,000.00
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา อาเภอห้วยกระเจา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
98.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

อุดหนุนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
10,000.00
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
99.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

โครงการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
100.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใชจ่ายในการจัดซื้อแบบเรียน/
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน/ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน

อุดหนุนสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

สานักปลัด อบจ., สานัก
279,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปูองกันและควบคุมการระบาดของ ดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
เช่นพ่นหมอกควัน การกาจัดลูกน้า

โครงการปูองกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่/โรคติดต่อ

สานักปลัด อบจ., สานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปูองกับและควบคุมการระบาดของ ปูองกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ
โรคติดต่อในเขตตาบลห้วยกระเจา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
101.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตาม
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสังวารควัฒน วรขัตติยราชนารี

สานักปลัด อบจ., สานัก
95,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนสุนัข/แมวในเขตเทศบาลทั้งที่
ในสุนัข/แมว
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
102.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สตรี เช่นการ
ตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
103.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(สปสช.)

สานักปลัด อบจ., สานัก
55,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ/สุขภาวะที่ กลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
แข็งแรง
ห้วยกระเจา

กลุ่มสตรีในเขตตาบลห้วยกระเจา

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา การกีฬา
104.
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
105.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
106.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
107.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
108.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
109.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มี
สุขภาพดี

อบรมอาสาสมัคร จานวน 30 คน

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
110.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ดาเนินกิจกรรมปูองกันและต่อต้านยาเสพ
ติด

เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติด

จัดกิจกรรมปูองกัน/ต่อต้านยาเสพติด

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
111.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู้่ 2,3,4,6

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
112.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง

สานักปลัด อบจ., สานัก
99,750.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 1 บ้าน
ซ่อง

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
113.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ติดตั้งเสียงตามสาย บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19

สานักปลัด อบจ., สานัก
254,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

ติดตั้งเสียงตามสายหมู่ที่ 19

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
114.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ในครอบครัว

สานักปลัด อบจ., สานัก
150,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จานวน 50 ครอบครัว

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
115.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการเฝูาระวังปูองกันปัญหายาเสพติด
ดูแลความสงบเรียบร้อย

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
116
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

420,000.00

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก
คลัง

สานักปลัด อบจ., สานัก
12,145,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
3,650,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
60,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
498,400.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

ประชาชน หมู่ที่ 1-21

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จานวน
1,275 คน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคน
พิการ

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ จานวน 255
คน

ดพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปุวย ผู้ปุวยเอดส์ไดรับเบี้ยยังชีพ จานวน 6
เอดส์
คน

เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูข่าวสาร ทาง
ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 2,3,4,6
ราชการ

จัดชุดออกตรวจตามชุมชนต่าง
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานราชการ,ผู้นาหมู่บ้าน
และดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ในเลากลางคืน
เพื่อตรวจเยี่ยมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในตาบลห้วย
ผู้พิการโดยเป็นการทางานบูรณาการ
กระเจา
และเชิงรุก

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
117.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โรงเรียนผู้สูงอายุ

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
118.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ในเขตตาบล
ห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
1,103,212.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
119.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

จัดทาโครงการช่วยเหลื อบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบภัย

สานักปลัด อบจ., สานัก
108,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
120.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ฝึกและทบทวนความรู้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนใหม่และเก่า

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
121.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผุ้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 1,275 ราย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญา ปัญหาผู้ประสบภัยเช่น อุทกภัย วาต
ผู้ประสบภัย
ภัย อัคคีภัย

เพ่้อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภัย

ประชาชนหมู้่ท่ 1-21 ที่ประสบภัย

สานักปลัด อบจ., สานัก
1,800.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อทบทวนความรู้แก่ อปพร.ทาให้
การปีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมาชิก อปพร.ศูนย์ ทต.ห้วยกระเจา

โครงการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย้นย์
ศุ อปพร.ทต.ห้วยกระเจา

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ อปพร.มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ซักซ้อมแผนปูองกันการเกิดภัยพิบตั ิ
ต่าง

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
122.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการปูองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,140.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง

ประชาชน/เยาวขน หมู่ที่ 1-21

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
123.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
20,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ ปรับปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ
สานักช่าง, สานักการช่าง

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
124.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
50,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ความสาคัญของทรัพยากรและ
สานักช่าง, สานักการช่าง
สิ่งแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
125.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

จัดซื้อถังขยะ

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
126.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความ จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วย
20,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
เป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กระเจาหมู่ที่ 1-21
สานักช่าง, สานักการช่าง

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
127.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการคัดแยกขยะภายในตาบลห้วย
กระเจา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและ ดาเนินการอบรม/ประชาสัมพันธ์การ
50,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ลดปริมาณขยะในชุมชน
คัดแยกขยะ
สานักช่าง, สานักการช่าง

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
128.
สิ่งแวดล้อม และความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
33,860.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะในการ
150,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
จัดเก็บขยะมูลฝอย
สานักช่าง, สานักการช่าง

เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในพื้นที่

จัดกิจกรรมภายในเขตตาบลห้วยห้วย
กระเจา

หมู่1-21

ฝึกอบรมประชาชน หมู่ที่ 1-21 ปีละ
50 คน

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 124 โครงการ จานวนเงิน 44,862,673 บาท มีการเบิก จ่าย
งบประมาณ จานวน 124 โครงการ จานวนเงิน 44,571,481 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

57

20,558,659.00

57

20,540,659.00

3

9,260.00

3

9,260.00

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

10

174,097.00

10

174,097.00

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

15

6,507,734.77

15

6,234,543.59

5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน

22

15,853,710.81

22

15,853,710.81

6.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

17

1,759,211.44

17

1,759,211.44

124

44,862,673.02

124

44,571,481.84

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ

รวม

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์

1.1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
2.2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
77 29,521,100.00

57 22,224,000.00

57 20,558,659.00

57 20,540,659.00

5

380,000.00

3

75,000.00

3

9,260.00

3

9,260.00

3.3.ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

16

1,520,000.00

12

455,000.00

10

174,097.00

10

174,097.00

4.4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

19

6,237,500.00

15

7,695,300.00

15

6,507,734.77

15

6,234,543.59

5.5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งชุมชน

32 22,374,500.00

24 18,464,162.00

22 15,853,710.81

22 15,853,710.81

6.6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

27

17

17

17

รวม

6,195,000.00

176 66,228,100.00

3,082,000.00

128 51,995,462.00

1,759,211.44

124 44,862,673.02

1,759,211.44

124 44,571,481.84

ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่าง ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนิ นงานด้านอื่น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

เบอร์มือถือ

email

เบอร์มือถือ

email

ไม่พบข้อมูล
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาบลห้วยกระเจาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
ข้อมูล ณ 30/10/2563

