ประกาศ อบต.พระขาว
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(รอบ 6 เดือน)
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพื่อการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.พระขาว จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการอบต.พระขาว ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.พระขาว
"องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว จะเป็นตาบลที่ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล พร้อมก้าวสูป่ ระเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
ข. พันธกิจ ของอบต.พระขาว
1) การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้ราษฎรของท้องถิ่น
2) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3) การเพิ่มศักยภาพในการคมนาคม การบริการสาธารณะแก่ประชาชน
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5) การบริหารแหล่งน้าให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
6) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.พระขาวได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. เคหะและชุมชน
2. การรักษาความสงบภายใน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7. แผนงานงบกลาง
8. แผนงานบริหารทั่วไป
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงานบริหารทั่วไป
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานเคหะชุมชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2. แผนงานบริหารทั่วไป
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานเคหะและชุมชน
ง. การวางแผน
อบต.พระขาว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.พระขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์

2561
จานวน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

งบประมาณ

จานวน

2565

งบประมาณ

จานวน

42 41,826,300.00

46 11,635,000.00

49 11,475,000.00

50 11,585,000.00

53 11,986,700.00

9 1,255,000.00

9 1,255,000.00

9

1,255,000.00

9 1,255,000.00

9

1,255,000.00

14 1,100,000.00

14 1,190,000.00

17

2,080,000.00

14 1,540,000.00

14

1,540,000.00

9 1,440,000.00

9

990,000.00

9 1,440,000.00

9

990,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

24 2,090,000.00

24

2,090,000.00

950,000.00

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

20,000.00

1

20,000.00

16

1,600,000.00

24

2,090,000.00

23 2,070,000.00

103 18,050,000.00 128 31,162,000.00 148 46,893,400.00 152 60,158,000.00

5

งบประมาณ

39 28,893,400.00

8

รวม

จานวน

2564

22 13,692,000.00

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2563

9 1,490,000.00

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2562

437,000.00

52 11,936,700.00

114 18,268,700.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.พระขาว ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 76 โครงการ งบประมาณ 9,466,000 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5

0.00

41

7,896,000.00

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6

630,000.00

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8

150,000.00

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

6

230,000.00

ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

-

10

560,000.00

76

9,466,000.00

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.พระขาว มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.

โครงการ

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 6 ต.
พื้นฐาน
พระขาว (ซอยบ้านนายเขียด)

โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมูท่ ี่ 4
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
2.
ตาบลพระขาว (บริเวณซอยบ้านนายส
พื้นฐาน
ไว สุขสมพักตร์)

3.

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง
พื้นฐาน
ระบายน้า หมู่ที่ 3 บริเวณซอยตาพร

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
4.
พื้นฐาน
เหล็กหมูท่ ี่ 3

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
0.00 สุขาภิบาล, กอง
คมนาคม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ลงลูกลังไหล่ทางเฉลี่ย
0.25 เมตร โดยมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า
186 ตรม.

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุงปรับปรุงถนนคสล.หมูท่ ี่ 4 ตาบลพระ
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ขาว (บริเวณซอยบ้านนายไสว สุขสมพักตร์)
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00
ยาว 4.00 เมตร หนา0.15 เมตร
ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.25
เมตร

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนใน
0.00 สุขาภิบาล, กอง
หมูท่ ี่ 3 และเกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจร
ประปา, สานักช่าง, ไปมาของประชาชน
สานักการช่าง

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว
34.00 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 85 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25
เมตร ตามสภาพพืน้ ที่ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว

ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ เส้นทางดังกล่าวในการ
เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
0.00 กองช่าง, กองช่าง คมนาคมได้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 6 ช่วง
เหล็กหมูท่ ี่ 3 จานวน 6 ช่วง
สุขาภิบาล, กอง
ช่วงที่ 1 บริเวณร้านสเต็ก ชิวชิว พร้อมรางระบาย

ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

5.

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมูท่ ี่
พื้นฐาน
3 บริเวณร้านบุญนา

น้า ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านคุณต้อย ช่วงที่ 3 บริเวณ
บ้าน อ.บรรจง ช่วงที่ 4 บริเวณนายบุญธรรม ช่วงที่
5 บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ช่วงที่ 6 บริเวณบ้าน
นายมาโนช

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ที่ 3 บริเวณซอยร้าน ช่วงที่ 1 ยาว 90.50 ม. ช่วงที่ 2
0.00 สุขาภิบาล, กอง
บุญนา 2ช่วง
ยาว 37.00 ม ตามแบบ อบต.
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ด้านการส่งเสริมและ
6.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
อาชีพ แก่กลุม่ สตรี และประชาชน
และส่งเสริม อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของกลุม่ และ
องค์กรในเขต อบต.พระขาว

สานักปลัด อบจ., - เพื่อฝึกอาชีพอิสระให้แก่ประชา- ชนที่ว่างงาน
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล, และผู้ที่สนใจในการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่
สานักงานปลัด อบต. ครอบครัว

ประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น จานวน 5 รุ่น รุน่ ละ 30
คน

ด้านการส่งเสริมและ
7.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
อาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี

สานักปลัด อบจ.,
เพือ่ ให้ประชาชนในตาบลมี รายได้เพิ่มขึ้น และ
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สามารถใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สานักงานปลัด อบต.

ฝึกอบรมอาชีพ หมู่ 1-7 ต.พระ
ขาว

ด้านการส่งเสริมและ
8.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระหว่างหมูบ่ ้านต้านยาเสพติด

สานักปลัด อบจ.,
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ระหว่าง
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
หมูบ่ ้านต้านยาเสพติด
สานักงานปลัด อบต.

- ประชาชนและเยาวชน หมูท่ ี่ 17 ตาบลพระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
9.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านการส่งเสริมและ
10.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ตดิ ยาเสพ
ติด และกลุ่มเสี่ยง

ด้านการส่งเสริมและ
11.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม และปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย - ประชาชน และเยาวชน ในตาบล
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ของรัฐบาล
พระขาว
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
12.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมเยาวชนคนรักถิ่น

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน การดูแลรักษาความ
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สนิ ของ ประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
13.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ตาบลพระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
14.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
เด็ก เยาวชน และประชาชน

ด้านการส่งเสริมและ
15.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

สานักปลัด อบจ.,
- เพื่อสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลในการแก้ไขและ - เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ป้องกัน ปัญหายาเสพติด
ตาบล
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ เยาวชนใช้เวลาว่างให้
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบาบัด
เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
สานักงานปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ลูกหลานเห็นควา,สาคัญ และไม่ทอดทิง้
200,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ผู้สงู อายุ
สานักงานปลัด อบต.

- ประชาชน และเยาวชน ในตาบล
พระขาว

ผู้สูงอายุตาบลพระขาว

สานักปลัด อบจ.,
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีความรู้ใน
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
เรือ่ งสิทธิ ของตนเอง
สานักงานปลัด อบต.

- ประชาชน และเยาวชน ในตาบล
พระขาว

โครงการส่งเสริมด้านการดาเนินงาน
ด้าน การพัฒนาสตรีและครอบครัว

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะผู้นา แก่สตรีและชุมชน
80,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
และการพัฒนา สตรีในด้านต่างๆ
สานักงานปลัด อบต.

ความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างสมาชิก
ในครอบครัวและเพิ่มความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี

โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุม่ จัก
สาน ม.1 ต.พระขาว

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในพืน้ ที่มีความเข้มแข็ง
สานักปลัด อบจ.,
และเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนเกิดกลุ่มอาชีพ ซึ่ง เกิดกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคง ใน
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
จะทาให้เกิดความมั่นคงต่อการเกิด รายได้ของ
พื้นที่อย่างเข้มแข็ง
สานักงานปลัด อบต.
ประชาชนต่อไป

ด้านการส่งเสริมและ
17.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการค่ายครอบครัวอบอุน่

สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวของประชาชน ในพืน้ ที่มี
ครบครัวในพืน้ ที่ อบต.พระขาว มี
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารีต่อกันมากขึ้น
ความสุขเพิ่มมากขึน้
สานักงานปลัด อบต. ทาให้มี ความสุขมากขึ้นในครอบครัว

ด้านการส่งเสริมและ
18.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตาบล
พระขาว หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อสนับสนุนกลุ่มผ้ประกอบอาชีพทางการเกษตร
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประจาตาบล
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เกษตร

ด้านการส่งเสริมและ
19.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมการทาปุย๋ น้าหมัก
ชีวภาพ

สานักปลัด อบจ.,
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อลดต้นทุนการผลิต
สานักงานปลัด อบต.

เกษตรกรตาบลพระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
20.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการ
ผลิต และปัจจัยที่เพิ่มคุณภาพผลผลิต
ทาง การเกษตร

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
และปัจจัยที่เพิ่ม คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
สานักงานปลัด อบต.

เกษตรกรตาบลพระขาว

16.

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เทคโนโลยีทาง
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
การเกษตร" ปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่เพิ่ม
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
21.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทางการเกษตร

ด้านการส่งเสริมและ
22.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการ ศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระขาว (สื่อ
การเรียนการสอน)

สานักปลัด อบจ., เพื่อดาเนินการจัดซือ้ วัสดุการศึกษาอุปกรณ์ และสื่อ
จัดซือ้ วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนา
0.00 สานักปลัดเทศบาล, การเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็ก อบต.พระขาว
สานักงานปลัด อบต. พระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
23.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

สานักปลัด อบจ.,
อาหารกลางวันเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
พระขาว
สานักงานปลัด อบต.

นักเรียน ได้รับอาหาร กลางวัน
ครบทุกคน

ด้านการส่งเสริมและ
24.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพระขาว
(ประชานุเคราะห์) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร กลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียน

สานักปลัด อบจ.,
0.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อจัดซือ้ อาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
สานักงานปลัด อบต.

จัดซือ้ อาหารกลางวันสาหรับ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุ
เคราะห์)

ด้านการส่งเสริมและ
25.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ทัศนศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดพระขาว

สานักปลัด อบจ.,
จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดู
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ซึ่งนามา
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
งานของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
สู่การ พัฒนาปรับปรุงพัฒนาการของเด็ก
สานักงานปลัด อบต.
อบต.พระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
26.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ต.พระขาว (อุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแต่งกาย)

สานักปลัด อบจ., เพื่อดาเนินการจัดซือ้ วัสดุการศึกษาอุปกรณ์ และ
0.00 สานักปลัดเทศบาล, เครือ่ งแต่งกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระ
สานักงานปลัด อบต. ขาว

ด้านการส่งเสริมและ
27.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานของ ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอบต.พระขาว ประชาชนในพื้นที่ อบต.พระขาว
60,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ปลอดจากการเป็น โรคพิษสุนัขบ้า
ปลอดจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
28.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออก

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนป้องกันและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ยุงลายอันเป็นสาเหตุของ โรคไข้เลือดออก
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
29.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการป้องกัน และ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
หลีกเลี่ยงโรคเอดส์
สานักงานปลัด อบต.

เกษตรกรตาบลพระขาว

จัดซือ้ วัสดุการศึกษาและเครื่อง
แต่งกาย

ประชาชนในพื้นที่ อบต.พระขาว

ด้านการส่งเสริมและ
30.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
31.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการดาเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.พระขาว
อบต.พระขาว
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน

ดาเนินการจัดหารถรับ-ส่ง ผู้ปว่ ย
สานักปลัด อบจ.,
ฉุกเฉินคณะกรรมการ สป.สช.
เพื่อดูแลรักษาผู้ปว่ ยฉุกเฉินตามประกาศสานักงาน
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
กาหนด และจ่ายค่านอก เวลา
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
สานักงานปลัด อบต.
ราชการของพนักงานกู้ชพี ตาม
ระเบียบของทางราชการกาหนด

ด้านการส่งเสริมและ
33.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ
โดยผู้ดูแล (Care giver)

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ช่วยเหลือคนชรา คนพิการ
สานักงานปลัด อบต.

ผู้ดูแล (Care giver)

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แนว ทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

สานักปลัด อบจ.,
เพื่ออุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตาม
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน
สานักงานปลัด อบต.

ดาเนินงานด้านสาธารณสุข ใน
พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
เกี่ยว กับด้านสาธารณสุข ให้เพิ่ม
มากขึ้น

โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขและ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ป้องกันอุบัตเิ หตุ
สานักงานปลัด อบต.

- ดาเนินงานการป้องกันอุบัตภิ ัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ - ช่วง
เทศกาลวันขึน้ ปีใหม่

32.

34.

ด้านการส่งเสริมและ
35.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ด้านการส่งเสริมและ
36.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

37.

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ด้านการส่งเสริมและ
38.
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านการส่งเสริมและ
39.
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านการส่งเสริมและ
40.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

สมทบกองทุนหลักประสุขภาพ
แห่งชาติ

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก
150,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
แห่งชาติศักยภาพของเด็ก
สานักงานปลัด อบต.

จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เช่น
กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เล่น
เกมส์ลับสมอง ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริ-การ
สานักปลัด อบจ.,
สนับสนุนและสมทบทุนกองทุน
สาธารณสุขในเรื่องกาสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน
60,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่
โรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
สานักงานปลัด อบต.
หรือพื้นที่ตาบลพระขาว
ระดับระดับปฐมภูมิ
สานักปลัด อบจ., เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ สาหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระ
5,500,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตาบลพระ
ขาว
สานักงานปลัด อบต. ขาว

เบีย้ ยังชีพความพิการ

สานักปลัด อบจ., เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้พิการสาหรับผู้สูงอายุที่
960,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ได้ลงทะเบียนไว้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลพระ ผู้พิการ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
สานักงานปลัด อบต. ขาว

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สานักปลัด อบจ., เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์สาหรับ
ผู้ป่วยเอดส์ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระ
6,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ผู้สงู อายุที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ องค์การบริหารส่วน
ขาว
สานักงานปลัด อบต. ตาบลพระขาว
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถคาดการณ์
300,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สารองจ่าย
ได้ล่วงหน้าหรือกรณี ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
41.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

สารองจ่าย

ด้านการส่งเสริมและ
42.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
กิ่งกาชาดอาเภอบางบาล

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อช่วยเหลือด้านการดาเนินงานของกิ่งกาชาด
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
อาเภอ บางบาล
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
43.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการจัดทาป้าย ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาจัดทาป้าย
0.00 สานักปลัดเทศบาล, ประชาสัมพันธ์ของ อบต. และหน่วยและหน่วยงาน หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
สานักงานปลัด อบต. ราชการ ฯลฯ

ด้านการส่งเสริมและ
44.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการกาจัดขยะมูลฝอยแบบ
เบ็ดเสร็จ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอย
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
แบบเบ็ดเสร็จตามหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
45.
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
ตาบล

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริม ประชาชนและเยาวชน หมูท่ ี่ 1-7
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
ตาบลพระขาว
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัตกิ ารจิต
อาสาภัยพิบัตปิ ระจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
สานักปลัด อบจ.,
ปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจาองค์กรส่วน
ประชาชนจานวน 50 คนต่อรุ่น มี
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ท้องถิน่ เพือ่ เตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจเหตุภัยพิบัติ ความพร้อมปฏิบัตภิ ารกิจ
สานักงานปลัด อบต.
ในพืน้ ที่

46.

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
47. สังคม และการรักษา
ป้องกัน สาธารณภัย
ความสงบเรียบร้อย

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบสาธารณภัย
สานักงานปลัด อบต.

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย พล
เรือนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
48. สังคม และการรักษา
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
ความสงบเรียบร้อย

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
260,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ท้องถิ่น
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้อง
49. สังคม และการรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ (อสป.)
ความสงบเรียบร้อย

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมอื่นๆ - ประชาชน เยาวชน หมูท่ ี่ 1-7
200,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ในการส่งเสริมและปกป้อง สถาบัน ฯลฯ
ตาบลพระขาว
สานักงานปลัด อบต.

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ ใน
การเลือกตัง้ ตัวแทนของชุมชน

ด้านการจัดระเบียบชุมชน
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
50. สังคม และการรักษา
ของประชาชน
ความสงบเรียบร้อย

สานักปลัด อบจ.,
- เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่
- ประชาชน หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระ
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการของ อบต. ขาว
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการจัดระเบียบชุมชน โครงการปลูกจิตสานึกรักสามัคคี และ
51. สังคม และการรักษา
เสริม สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ความสงบเรียบร้อย
ให้คนใน ท้องถิน่

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อลดการขัดแย้ง สร้างความปรองดองให้แก่
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการจัดระเบียบชุมชน โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
52. สังคม และการรักษา
สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
ความสงบเรียบร้อย
พระราชดาริ
ด้านการบริหารจัดการ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้าง
และการอนุรักษ์
53.
จิตสานึกการทิง้ ขยะแบบคัดแยกขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ก่อนทิง้
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนในตาบลพระขาว

สานักปลัด อบจ., การจัดกิจกรรมและโครงการกิจกรรมและโครงการ
100,000.00 สานักปลัดเทศบาล, การดาเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอัน
กิจกรรมและโครงการ
สานักงานปลัด อบต. เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนร่วมมือกันคัด
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
แยกขยะก่อนทิง้
สานักงานปลัด อบต.

ประชาชน และเยาวชน ให้ความ
ร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิง้

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
54.
โครงการปลูกต้นไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ
สานักงานปลัด อบต.

พื้นที่ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
โครงการกาจัดผักตบชวาอย่างยั่งยื่น
55.
ทรัพยากรธรรมชาติและ คลองสวยน้าใส อบต.พระขาว
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
40,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติฯ
สานักงานปลัด อบต.

พื้นที่ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
56.
โครงการขุดดินแลกน้า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเป็นค่าใช่จา่ ยในการดาเนินโครงการโครงการขุด
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
พื้นที่ หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
ดินแลกน้าตามหนังสือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
57.
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อเสริมสร้างปรับปรุง แก้ไขอนุรักษ์ ฟื้นฟู
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานปลัด อบต.

ต้นไม้ในพื้นที่ อบต.พระขาว มีพน้ื ที่
สีเขียวเพิ่มมากขึน้

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
58.
ทรัพยากรธรรมชาติและ พื้นที่ ตาบลพระขาว
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อกาจัดขยะมูลฝ่อยและสิ่งปฏิกูลในพืน้ ที่ตาบล
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
พระขาว
สานักงานปลัด อบต.

อบต.พระขาว

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
59.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเตรียมการแก้ไข
0.00 สานักปลัดเทศบาล, ปัญหาน้าท่วมขังและการระบายน้าในพื้นที่ ต.พระ
สานักงานปลัด อบต. ขาว

หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
60.
ทรัพยากรธรรมชาติและ (อถล.)
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้พ้นื ที่ของ อบต.พระ ขาวมีความสะอาด
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
สวยงาม น่าอยู่ เพิ่มขึ้น
สานักงานปลัด อบต.

กิจกรรม การทาความสะอาด
บริเวณสถานที่ต่างๆ ในพืน้ ที่
กิจกรรมการตัดกิ่งต้นไม้ และกิจกรรมอื่นๆ

ด้านศิลปวัฒนธรรม
61. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา
รัฐพิธี และในวันสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักปลัด อบจ.,
ประชาชน เยาวชน ผู้นาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ตาบลพระขาว ร่วมกับหน่วย
คงอยู่ต่อไป
สานักงานปลัด อบต.
ราชการอื่นๆ

ด้านศิลปวัฒนธรรม
62. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ และวันครอบครัว

ด้านศิลปวัฒนธรรม
63. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม
64. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพิธี
การต่างๆ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
คงอยู่ต่อไป
สานักงานปลัด อบต.

ด้านศิลปวัฒนธรรม
65. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบาง
บาล โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และ งานพิธีสาคัญประจาปี

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
คงอยู่ต่อไป
สานักงานปลัด อบต.

โครงการอบรมเยาวชน ฝึกฝนธรรมะ

สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในโครงการอบรมเยาวชน
เยาวชนใน อบต.พระขาว หมูท่ ี่ 130,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ฝึกฝนธรรมะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จาเป็นใน
7
สานักงานปลัด อบต. โครงการฯ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนาพัฒนา
ตนเองสู่การ พัฒนาท้องถิ่น ของคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิก พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน

จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดู
สานักปลัด อบจ., เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และประสบการณ์ซึ่งนามา
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา
300,000.00 สานักปลัดเทศบาล, สู่การพัฒนาปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานปลัด อบต. มากยิ่งขึ้น
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง

ด้านศิลปวัฒนธรรม
66. จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

67.

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ด้านการบริหารจัดการ
68.
บ้านเมืองที่ดี
ด้านการบริหารจัดการ
69.
บ้านเมืองที่ดี

โครงการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง และการระบายน้า เพื่อป้องกัน
และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตาบลพระ
ขาว

สบทบกองทุนบาเน็จบานาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้
150,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
คงอยู่ต่อไป
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
หมูท่ ี่ 1-7 ตาบลพระขาว
คงอยู่ต่อไป
สานักงานปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเน็จบานาญของ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
พนักงานส่วนตาบล
สานักงานปลัด อบต.

พนักงานส่วนตาบล

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วน
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตาบล พนักงานจ้าง
สานักงานปลัด อบต.

70.

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดทาป้าย แผ่นพับ สื่อต่าง ๆ
สานักปลัด อบจ., - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง
0.00 สานักปลัดเทศบาล, ภาษี และเชิญชวนประชาชนมาชาระภาษี เพื่อให้การ
ตาบลทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ หมู่
สานักงานปลัด อบต. จัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ 1-7 ตาบลพระขาว

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ รายได้ของ อบต.พระขาว

ด้านการบริหารจัดการ
71.
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ อบต.เคลื่อนที่, อาเภอ
เคลื่อนที่, จังหวัดเคลื่อนที่

สานักปลัด อบจ., เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและจัดเก็บ
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ภาษีคา้ งชาระ และให้บริการด้านต่าง ๆ แก่
สานักงานปลัด อบต. ประชาชน

ด้านการบริหารจัดการ
72.
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทาเวทีประชาคม/เวทีรับ
ฟัง ความคิดเห็นของประชาชน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการประชาชนและ จัดเวทีประชาคมทั้ง 7 หมูบ่ ้าน ใน
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประสานงานระหว่างประชาชนกับ อบต.พระขาว ตาบลพระขาว
สานักงานปลัด อบต.

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
จัดทาแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนา
การศึกษา และแผนชุมชน ฯลฯ

73.

ด้านการบริหารจัดการ
74.
บ้านเมืองที่ดี

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ด้านการบริหารจัดการ
75.
บ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดนิ

ด้านการบริหารจัดการ
76.
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจัดทาประชาคมเพื่อจัดทา
แผน พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การเกษตร และแหล่งน้า

เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ออก
บริการจัดเก็บภาษี และ บริการอื่น
ๆ ให้แก่ประชาชน

จัดประชุมประชาคมท้องถิน่ เพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาสามปี ทบทวน
แผนชุมชน และแผน พัฒนา
การศึกษา

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อรับทราบปัญหาและทราบความต้องการของ
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประชาชนที่แท้จริง
สานักงานปลัด อบต.

สานักปลัด อบจ.,
100,000.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อเป็นค่าเงินรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม อบต.พระขาว
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ.,
0.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อเป็นค่าเงินรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดนิ
สานักงานปลัด อบต.

อบต.พระขาว

สานักปลัด อบจ., เพื่อรับทราบความต้องการจากประชาชนอย่าง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล, แท้จริงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและ
การเกษตรและแหล่งน้า
สานักงานปลัด อบต. แหล่งน้า

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.พระขาว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผ้ กู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จานวนเงิน 7,756,000 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 14 โครงการ จานวนเงิน 3,743,024 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

11

3,424,358.00

11

3,424,358.00

3

318,665.79

3

318,665.79

14

3,743,023.79

14

3,743,023.79

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.พระขาว ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพสตรี และ
ประชาชน และส่งเสริมอาชีพ
ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มและองค์กร
ในเขต อบต.พระขาว

70,000.00

45,246.00

45,246.00

24,754.00

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพสตรี และ
ประชาชน และส่งเสริมอาชีพ
ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มและองค์กร
ในเขต อบต.พระขาว

70,000.00

45,246.00

45,246.00

24,754.00

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

50,000.00

19,470.00

19,470.00

30,530.00

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพด้านอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพสตรี และ
ประชาชน และส่งเสริมอาชีพ
ตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มและองค์กร
ในเขต อบต.พระขาว

70,000.00

45,246.00

45,246.00

24,754.00

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

6.

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

50,000.00

14,770.00

14,770.00

35,230.00

7. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

150,000.00

63,980.00

63,980.00

86,020.00

8. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

5,500,000.00

2,455,000.00

2,455,000.00

3,045,000.00

9. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เบีย้ ยังชีพคนพิการ

960,000.00

430,400.00

430,400.00

529,600.00

10. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

6,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

11. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สารองจ่าย

300,000.00

242,000.00

242,000.00

58,000.00

12. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาตน เองสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ
พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง

300,000.00

258,140.00

258,140.00

41,860.00

13. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

70,000.00

12,088.00

12,088.00

57,912.00

14. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000.00

48,437.79

48,437.79

51,562.21

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.พระขาว บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

42 41,826,300.00

2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

53 11,986,700.00

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ
5

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

41 7,896,000.00
6

630,000.00

14 1,540,000.00

8

150,000.00

5.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

9 1,440,000.00

6

230,000.00

6.ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

20,000.00

-

-

24 2,090,000.00

10

560,000.00

7.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

152 60,158,000.00

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

0.00

9 1,255,000.00

4.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

เบิกจ่าย

76 9,466,000.00

11 3,424,358.00

3

318,665.79

14 3,743,023.79

11 3,424,358.00

3

318,665.79

14 3,743,023.79

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.พระขาว ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ ที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพืน้ ที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอืน่ ๆ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายสาเนา เกษรโอสถ

ประธานกรรมการ

035333937

-

-

นายมาโนช ไกรจาเนียร

กรรมการ

035333937

-

-

นายจิรกิตต์ ไตรถวิล

กรรมการ

035333937

-

-

นายศักรินทร์ อรรถจรูญ

กรรมการ

035333937

-

-

นางประนอม ทิพย์เนตร

กรรมการ

035333937

-

-

นายปรุง ไกรสินธุ์

กรรมการ

035333937

-

-

นายสินชัย ชาระโภค

กรรมการ

035333937

-

-

นายวุฒิ มาลัยนาค

กรรมการ

035333937

-

-

นายพเยาว์ แจ่มกระจ่าง

กรรมการ

035333937

-

-

นายลาเพย เย็นมนัส

กรรมการ

035333937

-

-

นายปพน ไกรพจน์

กรรมการ

035333937

-

-

น.ส.รวีวรรณ ธูปแช่ม

กรรมการ

035333937

-

-

นางปราณี คุ้มมณี

กรรมการ

035333937

-

-

นางขวัญยืน ไกรสินธุ์

กรรมการ

035333937

-

-

นางวันเพ็ญ สุพรรณกาล

กรรมการ

035333937

-

-

นายจีรยุทธ เกตุรวรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

035333937

-

-

นางสาวสมลักษณ์ วงษ์สนอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

035333937

-

-

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายชาญศักดิ์ ทรัพย์บุญ

ประธานกรรมการ

035333937

-

-

นางประนอม ทิพย์เนตร

กรรมการ

035333937

-

-

นางสมบูรณ์ เกิดกล้า

กรรมการ

035333937

-

-

นางยุพิน สุขเกษม

กรรมการ

035333937

-

-

นางอัญญารัตน์ น้อยโสภณ

กรรมการ

035333937

-

-

นายลาเพย เย็นมนัส

กรรมการ

035333937

-

-

นางสาวศิริกร ไวยสิทธิ์

กรรมการ

035333937

-

-

นางสาวสมลักษณ์ วงษ์สนอง

กรรมการและเลขานุการ

035333937

-

-

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
ชื่อ

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

email

นายจีรยุทธ เกตุรวรัตน์

ประธานกรรมการ

035333937

-

-

นางสาวศิริกร ไวยสิทธิ์

กรรมการ

035333937

-

-

นางสมหมาย ปิ่นทอง

กรรมการ

035333937

-

-

นางวันเพ็ญ สุพรรณกาล

กรรมการ

035333937

-

-

นางจรัญญา ยอดเสนี

กรรมการ

035333937

-

-

นางสาวสมลักษณ์ วงษ์สนอง

กรรมการและเลขานุการ

035333937

-

-

นางสาวจิตรวรรณ มณเฑียร

ผู้ช่วยเลขานุการ

035333937

-

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.พระขาวทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

นายกอบต.พระขาว
ข้อมูล ณ 19/04/2564

