ประกาศ อบต.มหาสวัสดิ์
เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558

*******************************************
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5)
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) อบต.มหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.มหาสวัสดิ์ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน
"สิ่งแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจการอนุรักษ"
ข. พันธกิจ
1. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต
2. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สราง
ความมั่นคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬา
และการสาธารณสุข
4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน อนุรักษประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและงานรัฐพิธีตาง
5. พัฒนาสงเสริมอาชีพการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี
6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคการ พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ค. ยุท

ทธศาสตรการพัฒนา
ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณุปโภคตางๆ
2. การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
1. การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ดานการพัฒนาสังคม
1. สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
2. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข
3. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4. สงเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
5. การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. พัฒนาการศึกษา และสงเสริมระบบการศึกษา
2. สงเสรมสนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. พัฒนาสงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
2. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

ง. การวางแผน
อบต.มหาสวัสดิ์ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
อบต.มหาสวัสดิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร
ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ
การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวน

2558
งบประมาณ

จํานวน

2559
งบประมาณ

จํานวน

2560
งบประมาณ

52

57,049,620.00

32

19,340,400.00

41

57,156,600.00

18

10,780,800.00

6

2,500,000.00

6

6,300,000.00

52

25,093,000.00

39

24,748,000.00

35

22,122,000.00

24

6,372,000.00

18

3,158,000.00

16

2,839,000.00

16

1,365,000.00

9

1,205,000.00

7

1,005,000.00

34

11,666,700.00

22

10,725,000.00

22

24,044,000.00

196

112,327,120.00

126

61,676,400.00 127

113,466,600.00

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2560
2559
2558

ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
0

10

20

30

40

50

60

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2560
2559
2558

ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
0.00

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหาร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ 14,833,320.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร

โครงการ

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

14
5
9
7
15
50

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
5,419,600.00
1,418,000.00
645,000.00
2,056,420.00
5,294,300.00
14,833,320.00

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

โครงการ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
โครงการ

ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ…

ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
0.00

1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.มหาสวัสดิ์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

1 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ลงหินคลุกซอมถนนเลียบคลองกํานัน
ขาว หมูที่ 4

รายไดจัดเก็บเอง

2 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 1
ทั้งสองฝง

เงินอุดหนุนทั่วไป

3 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติค
เงินอุดหนุนทั่วไป
คอนกรีตสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ตั้งแตบริเวณหนาบาน น.ส. ระเบียบ
สวัสดิ์จู หมูที่ 1 -สุดเขต อบต.มหาสวัสดิ์
เชื่อมตอกับเขต อบต.ลานตากฟา

4 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 2

5 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ปูแผนพื้นทางเทาริมคลองปฏิรูป 2 จาก เงินอุดหนุนทั่วไป
รานสหกรณ หมูที่ 3- สะพานบานนาย
แจม
กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติกคอนก รายไดจัดเก็บเอง
รีตซอยบานนายวิม หมูที่ 1

6 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

เงินอุดหนุนทั่วไป

7 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ลงหินคลุกซอมถนนสายบานนายจิว
รุมนุม หมูที่ 3

รายไดจัดเก็บเอง

8 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ลงหินคลุกซอมถนนสายเลียบคลอง
ควาย หมูที่ 1

รายไดจัดเก็บเอง

9 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

กอสรางเขื่อนกันดินริมคลองโรงเจ ชวงที่ เงินอุดหนุนทั่วไป
2

งบตามขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

161,300.00 ประชาชนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 180
และขนสงผลผลิต
เมตร หนา 0.20 เมตร
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
271,900.00 ประชนไดใชสัญจรได
ลาดยางคอสะพาน
สะดวกมาปลอดภัย
มากขึ้น
1,979,700.00 ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 850
และใกลเคียงใชสัญจร เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
208,000.00 ประชาชนไดสัญจรได ปูแอสฟสติกคอนกรีตฝงถนน
สะดวกปลอดภัยมาขึ้น ค.ส.ล ขางละ 30 เมตร ยาว
60 เมตร
480,000.00 ประชาชนไดใชสัญจร
ไดสะดวกปลอดภัย
มากขึ้น
100,000.00 ประชาชนใชสัญจร
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
404,500.00 ประชาชนใชสัญจร
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
129,100.00 ประชาชนใชสัญจร
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
1,019,900.00 ปองกันน้ําทวม และ
ประชาชนสามารถใช
น้ําเพื่อการเกษตรได

กวาง 2 เมตร ยาว 200 เมตร

ถนนกวาง 5 ยาว 480 เมตร
หนา 0.05 เมตร

ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 940
เมตรมีพื้นที่ลงหินคลุก

กวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร
มีพื้นที่ลงหินคลุกซอม 9 ตร.ม.

เขื่อนยาว 150 เมตร สูง 2.00
เมตร

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ

10 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

กอสรางทางเทารอบสวนสาธารณะ
หมูบานพฤกษา 4

เงินอุดหนุนทั่วไป

11 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณริม
คลองมหาสวัสดิ์ หมูที่ 1-3 สุดเขต
อบต.มหาสวัสดิ์ ติดตอกับตําบลศาลายา

รายไดจัดเก็บเอง

12 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

กอสรางทางเทาเลียบคลองควายตรง
ขามหมูบานกิตติชัย 14 หมูที่ 4

รายไดจัดเก็บเอง

13 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ASPHALTIC CONCRETE สายเลียบ
คลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3

รายไดจัดเก็บเอง

14 ดานพัฒนาการ
บริการสาธารณะ

ซอมแซมทางเขาหนาหมูบานพฤษา 4

รายไดจัดเก็บเอง

151,500.00

15 การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

รณรงค สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

16 การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน สวนสาธารณะถนน
และคลองสาธารณะถนนและคลอง
สาธารณะ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบต.มหาสวัสดิ์
โครงการคลองสวยน้ําใส

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต
พื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

รายไดจัดเก็บเอง

1,000,000.00

จัดซื้อเรือสแตนเลส

รายไดจัดเก็บเอง

98,000.00

17 การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
18 การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว
19 การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

268,500.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ทางเทารอบสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะและ กวาง 11.60 เมตรยาว 700
เกิดความสวยงาม
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
95,200.00 ปองกันการพังทลาย เขื่อนกันดิน ยาว 1,000 เมตร
ของหนาดินและ
ศุง 1.50 เมตร ปละ 500
ปองกันน้ําทวม
เมตร
50,000.00 ประชาชนใชสัญจร
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
สะดวกรวดเร็วขึ้น
100,000.00 เพื่อใหประชาชนเกิด
ความสะดวกในการ
สัญจร

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
เพื่อเฝาระวังและ
ปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงแวดลอม
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ในพื้นที่ใหมีความ
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย
เพื่อเปนการดูแลคู
คลองแหลงน้ําตางๆ
ใหสะอาดและปองกัน
น้ําเนาเสีย
เพื่อใหการกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ถูกสุขลักษณะ
เปนพาหนะนํา
นักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ เที่ยวชน
สถานที่ทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่

กวาง 1.50 เมตร ยาว
315.00 เมตร

กวาง 6 เมตร ยาว 155.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 930
ตารางเมตร
ระยะทาง 50 เมตร

ปลูกตนไมทดแทนที่ถูกน้ําทวม

สวนสาธารณะและภูมิทัศนที่ดี

คลองที่สะอาด

ปริมาณขยะ 7500 กก./วัน

จํานวน 1 ลํา ขนาดไมนอกวา
10 ที่นั้ง ยาว 8.00 เมตร
กวาง 1.40 เมตร สูง 50.00
ซม. หนา 1.5 มม.

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

20 ดานการพัฒนาสังคม สมทบเงินโครงการหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

21 ดานการพัฒนาสังคม โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.มหา
สวัสดิ์

รายไดจัดเก็บเอง

22 ดานการพัฒนาสังคม

สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาดาน
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน

เงินอุดหนุนทั่วไป

23 ดานการพัฒนาสังคม จัดซื้อวัสดุอุปกรณดานวิทยาศาสตรหรือ รายไดจัดเก็บเอง
การแพทย เชนวัสดุตรวจสารเคมี
เครื่องวัดความดัน ปรอทฯลฯ
24 ดานการพัฒนาสังคม สนับสนุนงบประมาณดานการปองกันยา รายไดจัดเก็บเอง
เสพติด ศูนย ศตศ.อําเภอพุทธมณฑล
25 ดานการพัฒนาสังคม โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง

งบตามขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

150,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
การดูแลดานสุขภาพ
อยางถั่วถึง
50,000.00 เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหแก
ประชาชน
60,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขมูลฐาน
100,000.00 เพื่อมีวัสดุอุปกรณใน
การตรวจสารเคมีใน
รางกายของเกษตรกร
ในพื้นที่
50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ปองกันและปราบยา
เสพติด
5,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ตอตานยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล
60,000.00 เพื่อใหผูปวยเอดส
ไดรับการสงเคราะห
กอนและหลังการรักษา
150,000.00 เพื่อเปดโลกทัศน
ใหกับกลุมผูสูงอายุ
กลุมสตรี และผูนํา
ชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

26 ดานการพัฒนาสังคม

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินอุดหนุนทั่วไป

27 ดานการพัฒนาสังคม

โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี และ
ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์

รายไดจัดเก็บเอง

28 ดานการพัฒนาสังคม โครงการอบรมผูประกอบการตําบลมหา
สวัสดิ์

รายไดจัดเก็บเอง

29 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

150,000.00 เพื่ออนุรักษและสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี

30 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์

เงินอุดหนุนทั่วไป

151,200.00

20,000.00

เพื่อใหความรูแก
ผูประกอบการ

เพื่อใหเด็กมี
พัฒนาการทางดาน
รางกายไดรับ
สารอาหารครบถวน

ผลผลิต
ประชาชนทุกครัวเรือน

สุขภาพที่แข็งแรง

อสม.

เครื่องมือดานวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

ลดการแพรระบาดของปญหา
ยาเสพติด
เพื่อจัดกิจกรรมตอตานยาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล
ผูปวยเอดสจํานวน 5 คน

กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี และ
ผูนําชุมชน ไดรับการฝกอบรม

ผูประกอบการตําบลมหาสวัสดิ์
ประชาชน

อาหารเด็กเล็กจํานวน 20 คน

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

31 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์
(นโยบายกรมสงเสริมฯ)

เงินอุดหนุนทั่วไป

32 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ใหกับโรงเรียนในพื้นที่

เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตามขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

52,920.00

เพื่อใหเดกมี
นมศูนยเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์
พัฒนาการทางดาน
20 คน
รางกายไดรับ
สารอาหารครบถวน
1,060,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
อาหารสําหรับเด็กนักเรียน
พัฒนาการทางดาน
รางกายและไดรับ
สารอาหารครบถวน
482,300.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
เด็กนักเรียน
สุขภาพแข็งแรงมี
พัฒนาการที่ดี
100,000.00 เพื่อประชาชนทุกหมู
กิจกรรมถวายพระพร
เหลาไดรวมแสดง
ความจงรักภักดีและ
เกิดความสามัคคีใน
ทองถิ่น

33 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
34 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม เงินอุดหนุนทั่วไป
(นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆ เชน งาน รายไดจัดเก็บเอง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ/พระราชิน/ี วันปยะมหาราช
ฯลฯ

35 การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองโยงตาม
โครงการนอมนําปรัชญาของเสรษฐกิจ
พอเพียงสูการสรางสรรคเยาวชนคนดี
ศรีคลองโยง ประจําปการศึกษา 2557

รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00

เพื่อสรางความ
เด็กนักเรียนจํานวน 233 คน
ตระหนักและ
ความสําคัญในการ
นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ

36 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

รายไดจัดเก็บเอง

135,000.00

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
และประสบการณใน
พนักงานสวนตําบล
การปฏิบัติงานเพื่อนํา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ความรูที่ไดมาใช
ประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน

37 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทาง
ราชการใหประชาชนรับทราบตามสื่อ
ตาง ๆ ของอบต.มหาสวัสดิ์

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

38 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑตางๆ

รายไดจัดเก็บเอง

เพื่อใหประชาชน
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการใหประชาชน
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
ราชการและเขาใจ
4,043,200.00 เพื่อใหมีครุภัณฑ
สํานักงานใชอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

ขาวสาร/เว็ปไซต อบต.

ครุภัณฑตางๆ

ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ

39 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวย
บริหารราชการสวนทองถิ่นอําเภอพุทธ
มณฑล

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

40 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

จัดสงบุคลากรของ อบต. เขาฝกอบรม
ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมฯหรือ
หนวยงานอื่น

รายไดจัดเก็บเอง

150,000.00

41 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน

รายไดจัดเก็บเอง

400,000.00

42 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

43 การพัฒนาดานการ โครงการปรับปรุงหองทํางานในสํานักงาน รายไดจัดเก็บเอง
บริหารจัดการที่ดี

93,200.00

44 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

30,000.00

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
รายไดจัดเก็บเอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
2558

45 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

ติตั้งหอกระจายขาวไรสาย หมูที่ 1-4

รายไดจัดเก็บเอง

46 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการจัดทําประตูเหล็กทางเขา-ออ
ชนิดมีลอเลื่อน พรอมติดตั้ง

รายไดจัดเก็บเอง

47 การพัฒนาดานการ จางเหมาติดตั้งเหล็กดัด บริเวณอาคาร รายไดจัดเก็บเอง
บริหารจัดการที่ดี อเนกประสงค หมูบานพฤกษา 4 หมูที่ 4

45,000.00

วัตถุ
ประสงค
เพื่อเปนศุนยรวม
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ
อปท.ระดับอําเภอ

ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสาร

เพื่อเพิ่มพูนความรู
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ของบุคลากรและ
พนักงานสวนตําบล
นํามาใชปฏิบัติงานให ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
เกิดประสิทธิภาพ
เพื่อใหมีเครื่องมื
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการ
เครื่องใช
ปฏิบัติงานที่จําเปน
และทันสมัย
เพื่อใหทราบถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ
เพื่อซอมแซมปรับปรุง หองทํางานในแตละกอง / สวน
หองทํางานใหมีสภาพ
ปกติ สะอาดเรียบรอย
เพื่อใหประชาชนได แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป
รวมกันระดมความคิด
งบประมาณ 2558
รวมรับผิดชอบใน
ปญหาความเกิดรอน

เพื่อใหประชาชน
รับทราบขอมูล
ขาวสารของทาง
50,000.00 เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยและปองกัน
การสูญหายทรัพยสิน
ของทางราชการ
65,000.00 เพื่อปองกันการสูญ
หายทรัพยสินทาง
ราชการ

หอกระจายขาวไรสาย

ประตูเหล็กชนิดมีลอเลื่อน
ขนาด สูง 1.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร พรอมติดตั้ง
เหล็กดัดขนาด 1.20 *2.00
เมตร จํานวน 5 ชุด ขนาด
1.00*2.00เมตร จํานวน 2
ชุด

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

48 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดยโปรเจคเตอร

รายไดจัดเก็บเอง

49 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา

รายไดจัดเก็บเอง

50 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

รายไดจัดเก็บเอง

ยุทธศาสตร

งบตามขอบัญญัติ
33,000.00

วัตถุ
ประสงค

เพื่อใหมีครุภัณฑ
สําหรับใชงานอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
9,900.00 เพื่อใหมีครุภัณฑ
สําหรับใชงานอยาง
เพียงพอและเหมาะสม
90,000.00 เพื่อใหมีครุภัณฑ
สําหรับใชงานอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

ผลผลิต
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับXGA ขนาด 3000 ANSI
LUMENS จํานวน 1 เครื่อง
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดทแยงมุม 100 นิ้ว หรือ
60*80 นิ้ว หรือ 60*84 นิ้ว
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนขนาดไมนอยกวา 30000
บีทียูจํานวน 2 เครื่อง

ฉ. การใชจายงบประมาณ
อบต.มหาสวัสดิ์ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จํานวนเงิน 7,698,016 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 45 โครงการ
จํานวนเงิน 7,698,016 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร

โครงการ

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว
ดานการพัฒนาสังคม
การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

14
5

การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
4,790,551.77
1,050,660.00

8
7

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณ

14
5

4,790,551.77
1,050,660.00

392,985.00
1,047,729.10

8
7

392,985.00
1,047,729.10

11

416,089.65

11

416,089.65

45

7,698,015.52

45

7,698,015.52

ช.ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. ลงหินคลุกซอมถนนเลียบคลองกํานันขาว หมูที่ 4

2. ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 1 ทั้งสองฝง

3. กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีตสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ตั้งแตบริเวณหนาบาน น.ส. ระเบียบ
สวัสดิ์จู หมูที่ 1 -สุดเขตอบต.มหาสวัสดิ์เชื่อมตอกับเขต อบต.ลานตากฟา

4. ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 2

5. ปูแผนพื้นทางเทาริมคลองปฏิรูป 2 จากรานสหกรณ หมูที่ 3- สะพานบานนายแจม

6. ลงหินคลุกซอมถนนสายบานนายจิว รุมนุม หมูที่ 3

7. ลงหินคลุกซอมถนนสายเลียบคลองควายหมูที่ 1

8. กอสรางเขื่อนกันดินริมคลองโรงเจ ชวงที่ 2

9. กอสรางทางเทารอบสวนสาธารณะ หมูบานพฤกษา 4

10. จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

11. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.มหาสวัสดิ์

12. โครงการอบรมผูประกอบการตําบลมหาสวัสดิ์

13. โครงการคลองสวยน้ําใส

14. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆ เชน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ/พระราชิน/ี วันปยะ
มหาราช ฯลฯ

15. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

16. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี และผูนําชุมชน

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธ
ศาสตร

9/2558

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
งาน
02/04/2558
45

190,600.00

5/2558

31/03/2558

60

1,979,700.00 1,694,000.00

6/2558

02/04/2558

45

208,000.00

180,000.00 10/2558 08/04/2558

60

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

480,000.00

437,000.00 12/2558 12/05/2558

45

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟสติกคอนกรีตซอยบาน
นายวิม หมูที่ 1

รายได
จัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 1124/2558 14/09/2558

1

ลงหินคลุกซอมถนนสาย
บานนายจิว รุมนุม หมูที่ 3

รายได
จัดเก็บเอง

404,500.00

210,945.77

45

โครงการ

แหลงที่
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
รายได
161,300.00
91,264.00
จัดเก็บเอง

1 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ลงหินคลุกซอมถนนเลียบ
คลองกํานันขาว หมูที่ 4

2 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ปรับปรุงคอสะพานขาม
คลองปฏิรูป 1 ทั้งสองฝง

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

3 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟสติคคอนกรีตสายเลียบ
คลองมหาสวัสดิ์ตั้งแต
บริเวณหนาบาน น.ส.
ระเบียบ สวัสดิ์จู หมูที่ 1 สุดเขตอบต.มหาสวัสดิ์
เชื่อมตอกับเขต อบต.ลาน
ตากฟา

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

4 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ปรับปรุงคอสะพานขาม
คลองปฏิรูป 2

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

5 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ปูแผนพื้นทางเทาริมคลอง
ปฏิรูป 2 จากรานสหกรณ
หมูที่ 3- สะพานบานนาย
แจม

6 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ
7 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

271,900.00

คูสัญญา

9/2558

02/04/2558

ยุทธ
ศาสตร

โครงการ

แหลงที่
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
รายได
129,100.00
74,542.00
จัดเก็บเอง

คูสัญญา
9/2558

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
งาน
02/04/2558
45

8 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ลงหินคลุกซอมถนนสาย
เลียบคลองควายหมูที่ 1

9 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

กอสรางเขื่อนกันดินริมคลอง
โรงเจ ชวงที่ 2

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

1,019,900.00

990,000.00 14/2558 22/06/2558

60

10 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

กอสรางทางเทารอบ
สวนสาธารณะ หมูบาน
พฤกษา 4

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

268,500.00

255,500.00 11/2558 12/05/2558

45

11 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

กอสรางเขื่อนกันดิน คสล.บริ รายได
เวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู จัดเก็บเอง
ที่ 1-3 สุดเขตอบต.มหา
สวัสดิ์ ติดตอกับตําบล
ศาลายา

95,200.00

95,200.00 1127/2558 14/09/2558

1

12 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

กอสรางทางเทาเลียบคลอง
ควายตรงขามหมูบานกิตติ
ชัย 14 หมูที่ 4

รายได
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 1121/2558 14/09/2558

1

13 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ASPHALTIC
CONCRETE สายเลียบ
คลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3

รายได
จัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 1120/2558 14/09/2558

1

14 ดาน
พัฒนาการ
บริการ
สาธารณะ

ซอมแซมทางเขาหนา
หมูบานพฤษา 4

รายได
จัดเก็บเอง

151,500.00

151,500.00 1123/2558 14/09/2558

1

ยุทธ
ศาสตร
15 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

โครงการ
รณรงค สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แหลงที่
ระยะเวลา
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
ประมาณ
งาน
รายได
100,000.00
90,000.00 133/2558 13/08/2558
5
จัดเก็บเอง

16 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะถนนและ
คลองสาธารณะถนนและ
คลองสาธารณะ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
มหาสวัสดิ์

รายได
จัดเก็บเอง

200,000.00

700.00 133/2558 13/08/2558
350.00 133/2558 13/08/2558
200,000.00
14/09/2558

17 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

โครงการคลองสวยน้ําใส

รายได
จัดเก็บเอง

20,000.00

600.00 30/2558 10/02/2558

3

1,000,000.00

700.00 44/2558 11/02/2558
18,550.00 45/2558 12/02/2558
60,720.00 1/2558 01/10/2557

3
2
30

62,975.00 2/2558
61,215.00 3/2558
64,190.00 4/2558
59,365.00 5/2558
63,820.00 6/2558
68,255.00 7/2558
62,205.00 8/2558
66,715.00 9/2558
75,300.00 10/2558

30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในเขตพื้นที่ อบต.
มหาสวัสดิ์

รายได
จัดเก็บเอง

01/11/2557
01/01/2558
01/01/2558
01/02/2558
01/03/2558
01/04/2558
01/05/2558
01/06/2558
01/07/2558

5
5
1

ยุทธ
ศาสตร

โครงการ

19 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม
และการ
ทองเที่ยว

จัดซื้อเรือสแตนเลส

20 ดานการ
พัฒนาสังคม
21 ดานการ
พัฒนาสังคม

สมทบเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพทองถิ่น
โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ อบต.มหาสวัสดิ์

แหลงที่
ระยะเวลา
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
ประมาณ
งาน
รายได
98,000.00
95,000.00 133/2558 24/08/2558
15
จัดเก็บเอง

รายได
จัดเก็บเอง
รายได
จัดเก็บเอง

150,000.00

150,000.00

1/2558

07/01/2558

7

50,000.00

360.00 26/2558 27/01/2558

7

22 ดานการ
พัฒนาสังคม

สนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาดานสาธารณสุขมูล
ฐานประจําหมูบาน

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

60,000.00

18,000.00 52/2558 07/05/2558
30,000.00 1/2558 21/07/2558

130
7

23 ดานการ
พัฒนาสังคม

สนับสนุนงบประมาณดาน
การปองกันยาเสพติด ศูนย
ศตศ.อําเภอพุทธมณฑล

รายได
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00

-

14/09/2558

1

24 ดานการ
พัฒนาสังคม

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

รายได
จัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00

-

16/03/2558

1

25 ดานการ
พัฒนาสังคม

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

60,000.00

5,000.00

1/2558

09/10/2557

30

5,000.00 2/2558 06/11/2557
5,000.00 3/2558 04/12/2557
5,000.00 4/2558 01/01/2558
5,000.00 5/2558 05/02/2558
5,000.00 6/2558 06/03/2558
5,000.00 7/2558 07/04/2558
5,000.00 8/2558 07/05/2558
5,000.00 9/2558 01/06/2558
5,000.00 10/2558 01/07/2558
5,000.00 11/2558 01/08/2558

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ยุทธ
ศาสตร
26 ดานการ
พัฒนาสังคม

27 ดานการ
พัฒนาสังคม

โครงการ
โครงการฝกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของกลุม
ผูสูงอายุ กลุมสตรี และผูนํา
ชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.
มหาสวัสดิ์

โครงการอบรม
ผูประกอบการตําบลมหา
สวัสดิ์

28 การพัฒนา จัดงานประเพณีและ
ดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

29 การพัฒนา อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ดานการศึกษา เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศาสนาและ อบต.มหาสวัสดิ์
วัฒนธรรม
30 การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์
(นโยบายกรมสงเสริมฯ)

แหลงที่
ระยะเวลา
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
ประมาณ
งาน
รายได
150,000.00
60,000.00 36/2558 02/03/2558
7
จัดเก็บเอง

รายได
จัดเก็บเอง

รายได
จัดเก็บเอง

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00

3,600.00
3,150.00
375.00
1,400.00
5,000.00

35/2558
34/2558
31/2558
54/2558
63/2558

27/02/2558
27/02/2558
26/02/2558
27/02/2558
11/06/2558

7
7
3
7
3

150,000.00

5,000.00
350.00
350.00
11,000.00

62/2558
61/2558
93/2558
46/2558

11/06/2558
09/06/2558
09/06/2558
09/04/2558

3
4
3
7

151,200.00

9,337.50
2,800.00
3,020.00
3,000.00
4,020.00
37,800.00

45/2558
64/2558
65/2558
47/2558
66/2558
1/2558

09/04/2558
09/04/2558
09/04/2558
09/04/2558
09/04/2558
01/10/2557

7
7
7
7
7
120

52,920.00

37,800.00
3,439.80

2/2558
1/2558

01/04/2558
01/12/2557

120
30

3,439.80
3,267.81
3,439.80
9,775.89

2/2558
3/2558
4/2558
5/2558

01/01/2558
01/02/2558
01/03/2558
01/04/2558

30
30
30
30

ยุทธ
ศาสตร

โครงการ

31 การพัฒนา อุดหนุนงบประมาณอาหาร
ดานการศึกษา กลางวันใหกับโรงเรียนใน
ศาสนาและ พืน้ ที่
วัฒนธรรม

32 การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

33 การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

34 การพัฒนา
ดานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่
อบต.มหาสวัสดิ์

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆ
เชน งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ/พระราชิน/ี วันป
ยะมหาราช ฯลฯ

อุดหนุนโรงเรียนบานคลอง
โยงตามโครงการนอมนํา
ปรัชญาของเสรษฐกิจ
พอเพียงสูการสรางสรรค
เยาวชนคนดีศรีคลองโยง
ประจําปการศึกษา 2557

แหลงที่
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
1,060,000.00
85,000.00
เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

รายได
จัดเก็บเอง

รายได
จัดเก็บเอง

482,300.00

100,000.00

60,000.00

1/2558

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
งาน
01/11/2557
30

2/2558
2/2558
4/2558
1/2558

01/11/2557
01/02/2558
01/02/2558
01/12/2557

30
30
30
30

33,761.00 2/2558
32,072.95 3/2558
33,761.00 4/2558
95,948.55 5/2558
42,000.00 18/2558

01/01/2558
01/02/2558
01/03/2558
01/04/2558
02/12/2557

30
30
30
30
7

3,200.00
4,944.00
19,800.00
1,590.00
3,400.00
9,000.00
12,350.00
60,000.00

02/12/2557
02/12/2557
03/12/2557
02/12/2557
02/12/2557
02/12/2557
02/12/2557
16/03/2558

7
7
7
7
7
7
7
7

180,000.00
85,000.00
180,000.00
33,761.00

คูสัญญา

24/2558
17/2558
19/2558
25/2558
21/2558
16/2558
23/2558
1/2558

ยุทธ
ศาสตร
35 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

36 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

โครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑตางๆ

แหลงที่
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
รายได
135,000.00
5,400.00
จัดเก็บเอง

รายได
จัดเก็บเอง

คูสัญญา
1/2558

ระยะเวลา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
งาน
30/06/2558
7

4,043,200.00

28,000.00 71/2558 25/06/2558
1,000.00 105/2558 24/06/2558
18,600.00 41/2558 30/01/2558

2
2
7

7
1

37 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ

รายได
จัดเก็บเอง

20,000.00

8,374.00 78/2558 07/05/2558
20,000.00
1/58
03/07/2558

38 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

โครงการปรับปรุงหอง
ทํางานในสํานักงาน

รายได
จัดเก็บเอง

93,200.00

77,783.65 134/2558 22/09/2558

5

39 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดเวทีประชาคม
รายได
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเก็บเอง
ประจําปงบประมาณ 2558

30,000.00

12,500.00

09/10/2557

10

2
7

5

2/2558

40 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

ติตั้งหอกระจายขาวไรสาย
หมูที่ 1-4

รายได
จัดเก็บเอง

45,000.00

432.00 3/2558 10/10/2557
45,000.00 34/2557 14/01/2558

41 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

โครงการจัดทําประตูเหล็ก
ทางเขา-ออชนิดมีลอเลื่อน
พรอมติดตั้ง

รายได
จัดเก็บเอง

50,000.00

20,100.00 128/2558 24/09/2558

ยุทธ
ศาสตร

โครงการ

แหลงที่
ระยะเวลา
มางบ งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา
วันที่เซ็นสัญญา การดําเนิน
ประมาณ
งาน
รายได
65,000.00
55,000.00 85/2558 04/08/2558
10
จัดเก็บเอง

42 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

จางเหมาติดตั้งเหล็กดัด
บริเวณอาคารอเนกประสงค
หมูบานพฤกษา 4 หมูที่ 4

43 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดย
โปรเจคเตอร

รายได
จัดเก็บเอง

33,000.00

24,000.00 126/2558 03/08/2558

7

44 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอรไฟฟา

รายได
จัดเก็บเอง

9,900.00

9,900.00 126/2558 03/08/2558

7

45 การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการที่ดี

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน

รายได
จัดเก็บเอง

90,000.00

90,000.00 127/2558 23/09/2558

5

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558
อบต.มหาสวัสดิ์
ยุทธ
ศาสตร

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

100%

จํานวน

งบ
ประมาณ

จํานวน

งบ
ประมาณ

จํานวน

งบ
ประมาณ

จํานวน

งบ
ประมาณ

จํานวน

งบ
ประมาณ

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ

52

57,049,620.00

14

5,419,600.00

14

4,790,551.77

14

4,790,551.77

14

4,790,551.77

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
การทองเที่ยว

18

10,780,800.00

5

1,418,000.00

5

1,050,660.00

5

1,050,660.00

5

1,050,660.00

ดานการพัฒนาสังคม

52

25,093,000.00

9

645,000.00

8

392,985.00

8

392,985.00

8

392,985.00

การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

24

6,372,000.00

7

2,056,420.00

7

1,047,729.10

7

1,047,729.10

7

1,047,729.10

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

16

1,365,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการที่ดี

34

11,666,700.00

15

5,294,300.00

11

416,089.65

11

416,089.65

11

416,089.65

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

100%

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เบิกจาย
ลงนามสัญญา

ดานการพัฒนาสังคม
อนุมัติงบประมาณ

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
ทองเที่ยว

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
0

10

20

30

40

50

60

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

100%
เบิกจาย

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงนามสัญญา

ดานการพัฒนาสังคม

อนุมัติงบประมาณ
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ
0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

ช.ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. ลงหินคลุกซอมถนนเลียบคลองกํานันขาว หมูที่ 4

2. ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 1 ทั้งสองฝง

3. กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติคคอนกรีตสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ตั้งแตบริเวณหนาบาน น.ส. ระเบียบ
สวัสดิ์จู หมูที่ 1 -สุดเขตอบต.มหาสวัสดิ์เชื่อมตอกับเขต อบต.ลานตากฟา

4. ปรับปรุงคอสะพานขามคลองปฏิรูป 2

5. ปูแผนพื้นทางเทาริมคลองปฏิรูป 2 จากรานสหกรณ หมูที่ 3- สะพานบานนายแจม

6. ลงหินคลุกซอมถนนสายบานนายจิว รุมนุม หมูที่ 3

7. ลงหินคลุกซอมถนนสายเลียบคลองควายหมูที่ 1

8. กอสรางเขื่อนกันดินริมคลองโรงเจ ชวงที่ 2

9. กอสรางทางเทารอบสวนสาธารณะ หมูบานพฤกษา 4

10. จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

11. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบต.มหาสวัสดิ์

12. โครงการอบรมผูประกอบการตําบลมหาสวัสดิ์

13. โครงการคลองสวยน้ําใส

14. จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตางๆ เชน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ/พระราชิน/ี วันปยะ
มหาราช ฯลฯ

15. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

16. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี และผูนําชุมชน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ สามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เบอรโทรศัพท 034-990260 เว็บไซต www.mahasawat.go.th
หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์

