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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*******************************************

ด้วยรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สภาท้ องถิ่น และผู้ บริห าร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ 30 (5) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
"สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นสุขภาพดี วิธีแก้ปัญหาฉับไว ใส่ใจการอนุรักษ์"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดาเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง การบริการด้านสาธารณสุขและการบริการด้านสวัสดิการ
สังคม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างทั่วถึง
4. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทานุบารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย โดยผ่ านการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์

2561
2562
2563
2564
2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

การพัฒนาด้าน
บริการสาธารณะ

0

0.00

27

57,112,975.00

32

26,897,675.00

27

26,517,475.00

24

35,731,475.00

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว

3

1,850,000.00

7

2,580,000.00

12

2,660,000.00

10

2,290,000.00

10

2,290,000.00

การพัฒนาด้านสังคม

23

10,630,800.00

43

16,306,500.00

45

20,619,500.00

42

18,961,500.00

43

21,615,500.00

10

1,835,000.00

11

1,988,000.00

22

3,237,570.00

18

2,232,000.00

16

2,018,000.00

0

0.00

3

130,000.00

4

160,000.00

4

160,000.00

4

160,000.00

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

0

0.00

14

888,800.00

28

2,015,700.00

18

2,861,700.00

14

3,557,500.00

รวม

36

14,315,800.00 105 79,006,275.00 143 55,590,445.00 119 53,022,675.00 111

65,372,475.00

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 83 โครงการ งบประมาณ 27,478,171.67 บาท สามารถจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

10

5,577,501.67

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

9

2,392,700.00

การพัฒนาด้านสังคม

28

16,592,900.00

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

16

2,085,170.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

20

829,900.00

83

27,478,171.67

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. โครงการขยายเขตจาหน่ ายและติดตั้งไฟฟ้า เส้นเลียบทางรถไฟ
ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ถึงบริเวณหน้าบ้าน
นางประชุม มาน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
2.โครงการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ บ ริเวณบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย หมู่ บ้ า น
พฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์
3.โครงการปู แ ผ่ น พื้ น ทางเท้ า รอบอาคารส านั ก งานองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Para Asphaltic Concrete
บริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์
5.โครงการขุดลอกท่อระบายน้า พร้อมฝังท่อทางข้าม ซอยบ้าน
นายศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
6.โครงการปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช บริเวณริมคลองปฏิรูป2
หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ์
7.โครงการวางท่อระบายน้า ซอยราษฎร์พัฒ นา (ซอยอินเลิฟ)
หมู่ที่ 3 ตาบลมหาสวัสดิ์
8.โครงการปรั บ ปรุง ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ โครงสร้ างเหล็ ก ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ บริเวณถนนเส้นศาลายานครชัยศรี เขตติดต่อตาบลงิ้วราย
9.โครงการก่ อ สร้ า งทางจั ก รยาน โดยใช้ Para Asphaltic
Concrete ริมถนนสุขสมัย หมู่ที่ 2 ตาบลมหาสวัสดิ์
10.โครงการวางท่อระบายน้าลอดถนน บริเวณหน้าบ้าน นาย
แผ้ว บาเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
ด้าน 1. โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบประมาณตั้งไว้
(บาท)
261,701.67

142,500
208,000
991,900
64,000
292,600
368,900
490,000
2,719,000
38,900
1,700,000
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สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านสังคม

2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน

100,000

3.โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4.โครงการคลองสวยน้าใส
5.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ หมู่บ้านพฤกษา 4
หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์
7.โครงการปลู ก ต้ น ไม้ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
8.โครงการก่อสร้างจุดชมวิว เลี ยบถนนประชาร่วมใจ หมู่ ที่ 3
ตาบลมหาสวัสดิ์
9.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตาบลมหาสวัสดิ์
1.โครงการฝึ ก อบรมชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต อาสาภั ย พิ บั ติ ประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.จัดซื้อปืนฉีดน้าดับเพลิง แบบม่านน้า
3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตาบลมหาสวัสดิ์
4.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number
one
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
9.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
10.จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักและวิเคราะห์สมดุล
11.จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
12.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1
13.จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4
14.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
15.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
ผู้ น าชุ ม ชน และคณะกรรมการหมู่ บ้ า น ในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
16.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ที่ว่างงาน

30,000
100,000
140,000
80,000
120,000
72,700
50,000
35,000
30,000
95,000
25,000
100,000
25,000
56,000
30,000
118,000
2,000
2,500
100,000
100,000
30,000
350,000
50,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

17.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
18.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19.เบี้ยยังชีพคนพิการ
20.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
21.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้า
22.โครงการจั ดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ ายพล
เรือน
23.โครงการฝึ ก ซ้ อ มแผนและป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา
24.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
25.โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
26.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒ นาศักยภาพของสภา
เด็กและเยาวชนตาบลมหาสวัสดิ์
27.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลมหาสวัสดิ์
28.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
1.โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

50,000
10,791,600
1,795,200
72,000
2,500,000
30,000

3.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
4.จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
5.จัดซื้ออ่างล้างหน้าสแตนเลส
6.สนั บ สนุ น งบประมาณโรงเรี ย นบ้ า นคลองมหาสวั ส ดิ์ ตาม
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
7.สนั บ สนุ น งบประมาณโรงเรียนบ้านคลองโยง ตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียนบ้าน
คลองโยง
8.สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่ วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง
มหาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองโยง
9.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา
10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
11.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1
12.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
13.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา

3,000

30,000
20,000
5,600
50,000
50,000
50,000
5,000
224,170

20,000
20,000
110,000
90,000
736,000
20,000
20,000
387,000
5,000
5,000
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14.โครงการสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามใน
สถานศึกษา
15.ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
16.โครงการสื บ สานวัฒ นธรรมประเพณี วัน สงกรานต์แ ละวัน
ผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
1.จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
3.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
4.จั ดซื้อโทรทั ศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด
55 นิ้ว
5.โครงการจัดงานพิธีน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่
รัชกาลที่ 5
6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7.จัดซื้อเครื่องพ่นยา
8.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
9.จัดซื้อเครื่องตัดพุ่มไม้
10.จัดซื้อเทปวัดระยะทาง
11.จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) สาหรับบ่อบาดาล
12.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
13.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
14.โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
15.โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และ
พ.ร.บ.ท้องถิ่น
16.โครงการจั ด งานพิ ธี วั น เฉลิ ม พรชนมพรรษา สมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
17.โครงการจั ดงานพิธีวันเฉลิมพรชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง
18.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
19.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
20.จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

10,000
350,000
80,000
14,000
51,800
32,700
19,600
10,000
50,000
16,800
19,000
11,000
3,000
248,000
700
30,000
200,000
30,000
5,000
5,000
30,000
30,000
23,300
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ จานวนเงิน 17,571,456.47 บาท
มีการเบิ กจ่ ายงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ จ านวนเงิน 17,202,556.47 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

7

2,278,834.67

6

1,909,934.67

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

7

1,638,681.80

7

1,638,681.80

การพัฒนาด้านสังคม

20

12,188,700.00

20

12,188,700.00

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10

1,157,140.00

10

1,157,140.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0

0

0

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

12

308,100.00

12

308,100.00

56

17,571,456.47

55

17,202,556.47

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านบริการ
สาธารณะ

รายละเอียด
1. โครงการขยายเขตจาหน่ายและติดตั้งไฟฟ้า
เส้นเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียน
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนาง
ประชุม มาน้ อย หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัส ดิ์
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เวณบ่ อ
บ าบั ด น้ าเสี ย หมู่ บ้ า นพฤกษา 4 หมู่ ที่ 4
ตาบลมหาสวัสดิ์
3.โครงการปู แ ผ่ น พื้ น ทางเท้ า รอบอาคาร
ส านั ก งานองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมหา
สวัสดิ์
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Para
Asphaltic Concrete บริ เวณ เลี ยบคลอง
ปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 4 ตาบลมหา
สวัสดิ์

งบประมาณตั้งไว้
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

261,701.67

261,701.67

142,500

137,000

208,000

200,433

991,900

973,900
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5.โครงการขุดลอกท่อระบายน้า พร้อมฝั ง
ท่อ ทางข้าม ซอยบ้ านนายศรลาภ แซ่ซิ้ ม
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาสวัสดิ์
6.โครงการปู แ ผ่ น พื้ น ทางเท้ า รู ป คดกริ ช
บริเวณริมคลองปฏิรูป2 หมู่ที่ 3 ตาบลมหา
สวัสดิ์
1. โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว
2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน
3.โครงการฝึกอบรมให้บริการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4.โครงการคลองสวยน้าใส
5.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ
หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ตาบลมหาสวัสดิ์
7.โครงการปลู ก ต้ น ไม้ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ด้านสังคม
ภัยพิบัติ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.จัดซื้อปืนฉีดน้าดับเพลิง แบบม่านน้า
3 .โค รงก ารป้ อ งกั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โรค
ไข้เลือดออกตาบลมหาสวัสดิ์
4.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
5.โครงการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การป้ อ งกั น
โรคติดต่อ
6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

64,000

64,000

292,600

272,900

1,700,000 1,305,801.80
100,000

0

30,000

15,140

100,000
140,000

36,480
127,560

80,000

37,700

120,000

116,000

35,000

35,000

30,000
95,000

24,610
57,600

25,000

7,927

100,000

82,337

25,000

10,414
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

7.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
8.โครงการอบรมหมอหมู่บ้ า นในพระราช
ประสงค์
9.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
10.จั ด ซื้ อ เครื่ อ งชั่ งน้ าหนั ก และวิเคราะห์
สมดุล
11.จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
12.จั ด ซื้ อ เครื่ อ งออกก าลั ง กายกลางแจ้ ง
หมู่ที่ 1
13.จั ด ซื้ อ เครื่ อ งออกก าลั ง กายกลางแจ้ ง
หมู่ที่ 4
14.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
15.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม สตรี ผู้ น าชุ ม ชน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้ นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
16.โครงการฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม
อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน
17.โครงการส่ งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
18.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19.เบี้ยยังชีพคนพิการ
20.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1.โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและเรีย นรู้น อก
สถานที่
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
3.โครงการอบรมให้ ความรู้ผู้ ปกครองเด็ ก
ปฐมวัยศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมหาสวัสดิ์
4.จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
5.จัดซื้ออ่างล้างหน้าสแตนเลส
6.สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง
มหาสวัส ดิ์ ตามโครงการส่ งเสริม คุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนใน

56,000

36,432

30,000

9,232

118,000
2,000

99,000
2,000

2,500
100,000

2,500
99,350

100,000

99,350

30,000

6,717

350,000

293,817

50,000

12,032

50,000

4,782

10,791,600
1,795,200
72,000
5,000

9,641,600
1,592,000
72,000
0

224,170

198,625

3,000

2,040

20,000
20,000
110,000

20,000
19,795
110,000
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โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
7.สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคลอง
โย ง ต าม โค รงก ารย ก ระดั บ คุ ณ ภ าพ
การศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบลโรงเรียน
บ้านคลองโยง
8.สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลมหาสวัสดิ์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง
มหาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองโยง
9.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา
10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
1.จัดซื้อเก้าอี้พักคอย
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร 2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จัดการที่ดี
3.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
4.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
5.โครงการจั ด งานพิ ธี น้ อมราลึ ก พระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่
รัชกาลที่ 5
6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7.จัดซื้อเครื่องพ่นยา
8.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
9.จัดซื้อเครื่องตัดพุ่มไม้
10.จัดซื้อเทปวัดระยะทาง
11.จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ าใต้ ดิ น (ซั ม เมอร์ส )
สาหรับบ่อบาดาล
1 2 .จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์

90,000

90,000

736,000

716,680

20,000
20,000
14,000
51,800

0
0
13,910
50,400

32,700
19,600

25,900
17,500

10,000

10,000

50,000

17,500

16,800
19,000
11,000
3,000
248,000

16,800
19,000
6,900
1,490
128,000

700

700
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

1.การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

32

26,897,675.00

10

5,577,501.67

7

2,278,834.67

6

1,909,934.67

2.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

12

2,660,000.00

9

2,392,700.00

7

1,638,681.80

7

1,638,681.80

3.การพัฒนาด้านสังคม

45

20,619,500.00

28

16,592,900.00

20

12,188,700.00

20

12,188,700.00

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

22

3,237,570.00

16

2,085,170.00

10

1,157,140.00

10

1,157,140.00

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4

160,000.00

-

-

0

0

0

0

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

28

2,015,700.00

20

829,900.00

12

308,100.00

12

308,100.00

143

55,590,445.00

83

27,478,171.67

56

17,571,456.47

55

17,202,556.47

รวม
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ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ใน
เขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์

ข้อมูล ณ 07/12/2563

