ประกาศ เทศบาลตำบลสามเงา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
*******************************************
ด้ว ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 30(5) กำหนดให้ผ ู้บริหารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่ว ไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒนาอง
ค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลสามเงา
จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่ว นร่ว มในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลสามเงา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
ข. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. พัฒนาคุณ ภาพชีว ิตให้ประชาชน อยูดี มีความสุข และปลอดภัยในชีว ิตและทรัพ ย์สิน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
4. พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญ หาได้
5. บริหารจัดการองค์กร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า
6. ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. พัฒนาถนน ท่อระบายน้ำ และผังเมือง
2. บริหารจัดการน้ำและไฟฟ้า
พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

1. ชีว ิตดี มีความสุข
2. สุข ภาพแข็งแรง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. ป้องกันและแก้ไขปัญ หาชุมชน
2. ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว ม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กำจัดขยะมูลฝอย
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ว ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
บริหารบ้านเมืองที่ดี
1. บริหารจัดการองค์กร
2. บูรณาการร่ว มกัน
ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559)
ตามกระบวนการที่บัญ ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ว นท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่ว นร่ว มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปัญ หาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลสามเงา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร์

จำนวน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน
พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

2559
งบประมาณ

จำนวน

2561
งบประมาณ

19 32,230,000.00

42

19 2,984,000.00

44

7,369,000.00

42

125,710,000.0
0
8,104,000.00

สร้างความเข้มแข็งของชุ
มชน

12

960,000.00

14

1,120,000.00

17

3,550,000.00

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

2

60,000.00

10

5,770,000.00

15

6,440,000.00

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น

9

1,000,000.00

7

580,000.00

10

1,570,000.00

31
80

965,200.00
12,701,200.00

19
113

5,460,000.00
52,529,000.00

19
145

29,720,000.00
175,094,000.00

บริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

7 6,732,000.00

จำนวน

2560
งบประมาณ

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข ้อบัญ ญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 01/10/2558
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญ ญัติงบประมาณ จำนวน 77 โครงการ งบประมาณ 11,743,700.00
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
บริหารบ้านเมืองที่ดี

6
18
12
2
8

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
5,819,500.00
3,154,000.00
945,000.00
60,000.00
800,000.00

31
77

965,200.00
11,743,700.00

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญ ญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลสามเงา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน

ก่อสร้างถนนพร้อมราง
ระบายน้ำข้างศูนย์พ ัฒ
นาเด็กเล็กด้านหอถังสูง

803,000.00 เพื่อให้การสัญ จ ถนนคอนกรีตเสริมเห
รสะดวกขึ้น
ล็ก

2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน

ก่อสร้างรางระบายนำห
น้าโรงเรียนสามเงาวิทย
าคม
ปรับปรุงถนนสาย 6

467,000.00

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน
4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน
5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน
6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐ
าน

ขยายเขตไฟฟ้า
ขยายเขตประปา
ปรับปรุงถนนลดายางแ
อสฟัลส์ติกคอนกรีต
ซอย 1

เพื่อระบายน้ำ

มีรางระบายน้ำ

1,912,000.00 เพื่อให้การสัญ จ
รสะดวกขึ้น

ผิว จราจรดีข ึ้น

100,000.00

เพื่อขยายเขตไ
ฟฟ้า
100,000.00 เพื่อขยายเขตป
ระปา

มีไฟฟ้าทั่ว ถึง
มีน้ำประปา

2,437,500.00 เพื่อให้การสัญ จ ถนนลาดยางแอสฟัล
รสะดวกขึ้น
ส์ติกคอนกรีต

7 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

ส่งเสริมอาชีพ ประชาช
น

8 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

อาหารเสริม (นม)

9 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

10 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ติ
ดเชื้อเอดส์

11 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

50,000.00

เพื่อให้ความรู้ใ
นการทำอาชีพ เ
สริม เพิ่มรายได้

770,000.00 เพื่อให้เด็กดื่มน
ม
50,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้

มีนมดื่ม
งานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเป็นเบี้ยยัง
ชีพ

มีเบี้ยยังชีพ

ทุนการศึกษา

50,000.00 เพื่อเป็นทุนการ
ศึกษา

ทุนการศึกษา

12 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

วันเยาวชนแห่งชาติ

50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
ในวันเยาวฃน

กิจกรรม

13 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสั
มพันธ์

150,000.00 เพือแข่งขันกีฬา
ชุมชนเชื่อมควา
มสามัคคี

จัดแข่งขันกีฬา

14 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

จัดแข่งขันกีฬาเดือนห้า

150,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา

นักกีฬามีทักษะ

15 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่ว มกั
บหน่ว นงานอื่น

50,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา

มีนักกีฬาที่มีทักษะ

16 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

พัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเ
ด็กและเยวชน

20,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้ ประชาชนมีความรู้ด้า
านกีฬา
นกีฬา

17 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเ
ล็ก

30,000.00

18 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

ประชุมผู้ปกครองเด็ก

5,000.00

19 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

อุดหนุนโรงเรียน
ตามโครงการอาหารกล
างวัน

20 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

อุดหนุนชุมชนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้อนรับสงกราน
ต์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรตติดต่อนำมาโดย
แมลง

21 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

84,000.00

มีอาชีพ เสริม

เพื่อให้เด็กปฐม
วัยมีสุข ภาพที่ดี

จัดกิจกรรม

เพื่อแจ้ง
ระเบียบ กติกา
ของศูนย์พ ัฒนา
เด็กเล็ก
1,400,000.00 เพื่อให้เด็กมีอา
หารกลางวันรับ
ประทาน

จัดประชุม

อาหารกลางวัน

15,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬา

อุดหนุนเงิน

70,000.00 เพื่อป้องกันโรค

ไม่มีพ าหะนำโรค

22 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัข บ้า
การคุมกำเนิดสุนัข แมว

30,000.00 เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัข บ้า

รณรงค์ป้องกันโรค

23 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้พ ิการ

30,000.00 เพื่ออบรมให้คว
ามรู้

มีการอบารมให้รู้ในก
ารดูแลผู้สูงอายุ

24 พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต

อุดหนุนอาสาสมัครสาธ
ารณสุข มูลฐาน

25 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

15,000.00 เพื่อป้องกันปัญ
หายาเสพติด

26 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

ช่ว ยเหลือผู้ประสบสาธ
ารณภัย

30,000.00 เพื่อช่ว ยเหลือผู้ ช่ว ยเหลือผู้ประสบสา
ประสบสาธาร
ธารณภัยทันท่ว งที
ณภัย

จัดกิจกรรมวันอาสาสมั
ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื
อน
28 สร้างความเข้มแข็งขอ
ฝึกอบรม ทบทวน
งชุมชน
และทัศนศึกษาดูงานขอ
ง อปพร.

20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม อปพร.มีความเข้มแข็
วัน อปพร.
ง

27 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

29 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

ป้องกันและลดอุบัติ้เหตุ
ทางถนน

30 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

สนับสนุนการเรียนรู้ตา
มแนวทางปรัช ญาของเ
ศรษฐกิจพอเพียง

150,000.00

เพื่ออุดหนุน
อสม.

อุดหนุน อสม.
ไม่มีปัญ หายาเสพติด

100,000.00

เพื่อฝึกอบรม
ฝึกอบรม ทบทวน
ทบทวน
และทัศนศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษา
ดูงาน อปพร.
30,000.00 เพื่ออำนวยควา ตั้งจุดอำนวยความสะ
มสะดวกทางถน
ดวกทางถนน
น
20,000.00

เพื่อสนับสนุนก มีความรู้ด้านเศรษฐกิ
ารเรียนรู้ตามแ
จพอเพียง
นวทางปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพ
อเพียง

31 สร้างความเข้มแข็งขอ อบรมและทัศนศึกษาดูง
งชุมชน
านกระบวนการมีส่ว นร่
วมของเด็กและเยาวชน

100,000.00 เพื่อให้มีความรู้ อบรมและทัศนศึกษา
และทัศนศึกษา
ดูงาน
ดูงาน

32 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

400,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภา ชุมชนได้รับการอบรม
พของชุมชน

33 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

ฝึกอบรมและทัศนศึกษ
าดูงานนอกสถานที่ข อง
ชุมชน
อบรมให้ความรู้เรื่องสิท
ธิคนพิการ

15,000.00 เพื่อให้มีความรู้
สิทธิคนพิการ

อบรมให้ความรู้

34 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรมของเด็
กและเยาวชน

35 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

จัดทำแผนชุมชน

36 สร้างความเข้มแข็งขอ
งชุมชน

พัฒนาศักยภาพและทัศ
นศึกษาดูงานของ อสม.

37 อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์กล้ว ยไม้

38 อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อบรมให้ความรู้การทำ
ปุ๋ยชีว ภาพ

39 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกร
ประเพณี
ะทง
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
40 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
41 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
42 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
43 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
44 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
45 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น

10,000.00

เพื่อส่งเสริมกิจ กิจกรรมของเด็กและเ
กรรมของเด็กแ
ยาวชน
ละเยาวชน

5,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
แผนชุมชน
จัดทำแผนชุมช
น
200,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภา
อบรม
พ
และทัศนศึกษาดูงาน
50,000.00 เพื่ออนุรักษ์กล้ว
ยไม้
10,000.00

เพื่อลดปริมาณ
ขยะ

จัดกิจกรรม
ไม่มีข ยะตกค้าง

150,000.00 เพื่อสืบสานประ จัดงานประเพณีลอย
เพณีลอยกระทง
กระทง

จัดงานประเพณีสงกรา
นต์

80,000.00 เพื่อสืบสานประ จัดงานประเพณีสงกร
เพณี
านต์

ส่งเสริมประเพณีเข้าพร
รษา

30,000.00 เพื่อทำนุบำรุงศ
าสนา

ส่งเสริมประเพณีตานก๋
วยสลาก

10,000.00

ส่งเสริมประเพณีสักการ
ะพระบรมธาตุลอย
อุดหนุนโครงการงานเดื
อนห้า

อุดหนุนสถาวัฒนธรรมเ
ทศบาล
ตามโครงการสืบสานวั
ฒนธรรมท้องถิ่น
46 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนชุมชนในเขตเท
ประเพณี
ศบาล
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมวั
ฒนธรรมประเพณี
47 บริหารบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมเข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์ว ัฒ
นธรรมอันดี

ตานก๋ว ยสลาก

200,000.00 เพื่อสืบสานประ
เพณี

จัดงานประเพณี

10,000.00 เพื่ออุดหนุนงาน กิจกรรมงานเดือนห้า
เดือนห้า
20,000.00

เพื่อสนับสนุนส อุดหนุนสภาวัฒนธรร
ภาวัฒนธรรมเท
ม
ศบาล

300,000.00 เพื่อส่งเสริมประ
เพณีว ัฒนธรรม

อุดหนุนชุมชน

250,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภา อบรมเพิ่มศักยภาพบุ
พบุคลากร
คลากร

48 บริหารบ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงแผนที่ภาษีแล
ะทะเบียนทรัพ ย์สิน

50,000.00 ข้อมูลแผนที่ภา ข้อมูลแผนที่ภาษีเป็น
ษีและทะเบียนท
ปัจจุบัน
รัพ ย์สิน

49 บริหารบ้านเมืองที่ดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนี
ไฟในสำนักงาน

15,000.00 เพื่อฝึกซ้อมดับเ
พลิงและหนีไฟใ
นอาคาร

ฝึกซ้อมดับเพลิง
และหนีไฟในอาคาร

50 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเต้นท์

45,000.00

เพื่อรองรับการ
จัดกิจกรรมของ
เทศบาล

มีเต้นรองรับการจัดกิ
จกรรม

51 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อพัดลมระบายอาก
าศ

5,200.00

เพื่อระบายอาก
าศ

พัดลมระบายอากาศ

52 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อพัดลมโคจร

6,000.00

53 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น

54 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเครื่อง GPS
ติดรถยนต์

55 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อชั้นวางอเนกประ
สงค์

4,000.00

56 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อพัดลมโคจร

8,000.00

57 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อตู้ยา

58 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเตียงเด็ก

59 บริหารบ้านเมืองที่ดี

กิจกรรมสร้างความปร
องดองสมานฉันท์

60 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนกินฮ้าวบ้านท่า
ปุย

61 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์
ตามโครงการรวมพลังส
ร้างความปรองดองสมา
นฉันท์จังหวัดตาก

เพื่อระบายอาก
าศ
2,000.00 เพื่อระบายอาก
าศ
30,000.00 เพื่อติดตามรถย
นต์เทศบาล
เพื่อวางสิ่งของ

เพื่อระบายอาก
าศ
2,000.00 เพื่อใส่ยาสามัญ
ประจำบ้าน

พัดลมโคจร
พัดลมตั้งพื้น
เครื่อง GPS
ติดรถยนต์
ชั้นวางอเนกประสงค์
ซื้อพัดลมโคจร
ตู้ยา

5,000.00 เพื่อประจำห้อง เตียงพยาบาลเด็ก
พยาบาลของศู
นย์พ ัฒนาเด็กเล็
ก
30,000.00 เพื่อสร้างความ มีกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมาน ปรองดองสมานฉันท์
ฉันท์
6,000.00 เพื่อส่งเสริมวัฒ
นธรรมท้องถิ่น
70,000.00

เพื่อสร้างความ
ปรองดอง

อุดหนุนเงิน
อุดหนุนเงิน

62 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดงานวันเทศบาล

63 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกี
ยรติพ ระบาทสมเด็จพร
ะเจ้าอยู่หัว

64 บริหารบ้านเมืองที่ดี

60,000.00 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี

65 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกี
ยรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ
เทศบาลเคลื่อนที่

66 บริหารบ้านเมืองที่ดี

ประชุมประชาคมเมือง

20,000.00

67 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดเก็บข้อมูลชุมชน

68 บริหารบ้านเมืองที่ดี

สนับสนุนกองทุนสวัสดิ
การชุมชนเทศบาล

40,000.00

เพื่อสนับสนุนก สนับสนุนกองทุนสวัส
องทุนสวัสดิการ
ดิการชุมชน
ชุมชน

69 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนกาชาตจังหวัด
ตาก

20,000.00

เพื่ออุดหนุนกา อุดหนุนกาชาดจังหวั
ชาดจังหวัดตาก
ดตาก

70 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนกิ่งกาชาดสามเ
งา

20,000.00 เพื่ออุดหนุนกิ่งก อุดหนุนกิ่งกาชาตสา
าชาดสามเงา
มเงา

71 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนที่ทำการปกคร
องอำเภอสามเงาตามโค
รงการวันสำคัญ ของชา
ติ
อุดหนุนที่ทำการปกคร
องอำเภอสามเงา
ตามโครงการป้องกันแล
ะแก้ไขปัญ หายาเสพติด

10,000.00 เพื่ออุดหนุนโคร อุดหนุนโครงการวันส
งการวันสำคัญ
ำคัญ ของชาติ
ของชาติ

72 บริหารบ้านเมืองที่ดี

73 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อบรมให้ความรู้ด้านภา
ษี

74 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบเข็น

25,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

กิจกรรมวันเทศบาล

100,000.00 เพื่อแสดงความ แสดงความจงรักภักดี
จงรักภักดี
กิจกรรมเฉลิมพระเกี
ยรติ

60,000.00 เพื่ออำนวยควา กิจกรรมเทศบาลเคลื่
มสะดวกแก่ประ
อนที่
ชาชน
เพื่อรับทราบปั ประชุมประชาคมเมือ
ญหาและความ
ง
ต้องการของปร
ะชาชน

20,000.00 เพื่อจัดเก็บข้อมู มีข ้อมูลพื้นฐานของชุ
ลชุมชน
มชน

20,000.00 เพื่อป้องกันและ อุดหนุนโครงการป้อง
แก้ไขปัญ หายาเ กันและแก้ไขปัญ หาย
สพติด
าเสพติด
5,000.00 เพื่อให้ความรู้ด้
านภาษี
13,000.00

เพื่อตัดหญ้า

มีความรู้เรื่องภาษี
เครื่องตัดหญ้า

75 บริหารบ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบล้อจักรยาน

11,000.00

เพื่อตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า

76 บริหารบ้านเมืองที่ดี

อุดหนุนกินฮ้าวบ้านจัด
สรร

6,000.00

เพื่ออนุรักษ์ว ัฒ
นธรรม

อุดหนุนกินฮ้าว

77 บริหารบ้านเมืองที่ดี

แบบหล่อคอนกรีตลูกปู
นทรงเหลื่ยม

7,000.00

เพื่อหล่อลูกปูน
สิ่งก่อสร้าง

แบบหล่อลูกปูนทรงเ
หลี่ยม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลสามเงา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญ ญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผ ูกพัน/ ลงนามในสัญ ญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 3,513,900 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 3,513,899 ล้านบาท
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

พัฒนาคุณ ภาพชีว ิต
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
บริหารบ้านเมืองที่ดี

14
4
6

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
2,137,365.28
415,328.00
513,786.75

16
40

447,420.00
3,513,900.03

รวม

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

14
4
6

2,137,364.68
415,328.00
513,786.75

16
40

447,420.00
3,513,899.43

รายละเอียดโครงการในข้อบัญ ญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผ ูกพัน/ลงนามในสัญ ญา มีดังนี้

ยุทธ
ศาสตร์
1

โครงการ

พัฒนาคุณ ภ อาหารเสริม
าพชีว ิต
(นม)

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบั
วงเงินตามสัญญา
ญญัติ
770,000.
00

คู่สัญญา

ระยะเวลาการ
วันที่เซ็นสัญญา
ดำเนิน
งาน

83,532.30

-

01/10/2558

9

52,922.94
49,481.60
255,228.80
27,070.12
56,166.88
145,075.84

-

30/10/2558
30/11/2558
30/12/2558
16/05/2559
31/05/2559
30/06/2559

30
30
162
16
31
92

2

พัฒนาคุณ ภ จัดงานวันเ
าพชีว ิต
ด็กแห่งชาติ

50,000.0
0

3

พัฒนาคุณ ภ สงเคราะห์เ
าพชีว ิต บี้ยยังชีพ ผู้ติ
ดเชื้อเอดส์

84,000.0
0

4

พัฒนาคุณ ภ ทุนการศึกษ
าพชีว ิต
า

50,000.0
0

5

พัฒนาคุณ ภ วันเยาวชน
าพชีว ิต
แห่งชาติ

50,000.0
0

6

7

พัฒนาคุณ ภ จัดแข่งขันกี
าพชีว ิต
ฬาชุมชนสั
มพันธ์

พัฒนาคุณ ภ จัดแข่งขันกี
าพชีว ิต
ฬาเดือนห้า

150,000.
00

150,000.
00

6,514.20
27,425.00

-

30/06/2559
06/01/2559

31
3

6,000.00

-

05/10/2558

1

6,000.00
5,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
50,000.00

-

05/11/2558
04/12/0558
06/01/2559
02/02/2559
03/03/2559
04/04/2559
02/05/2559
01/06/2559
05/07/2559
02/08/2559
02/09/2559
29/09/2559

1
5
2
1
1
1
3
2
1
2
1
2

7,200.00

-

23/09/2559

1

7,200.00
1,740.00
28,885.00

-

16/09/2559
16/09/2558
23/12/2558

1
1
3

16,400.00
55,000.00
44,400.00
16,427.00

-

23/12/2558
21/12/2558
23/12/2558
15/01/2559

5
3
27
7

4,517.00
14,760.00
28,000.00
6,400.00
32,500.00

-

15/01/2559
15/01/2559
09/02/2559
09/02/2559
18/02/2559

25
40
16
3
15

8

9

10

พัฒนาคุณ ภ จัดส่งนักกีฬ
าพชีว ิต าเข้าร่ว มกับ
หน่ว นงานอื่
น

พัฒนาคุณ ภ พัฒนาทักษ
าพชีว ิต ะกีฬาเพื่อเด็
กและเยวช
น
พัฒนาคุณ ภ ส่งเสริมและ
าพชีว ิต
พัฒนาเด็กเ
ล็ก

50,000.0
0

20,000.0
0

30,000.0
0

11

พัฒนาคุณ ภ ประชุมผู้ปก
าพชีว ิต
ครองเด็ก

5,000.00

12

พัฒนาคุณ ภ อุดหนุนโรงเ
าพชีว ิต
รียน
ตามโครงกา
รอาหารกล
างวัน

1,400,00
0.00

13

พัฒนาคุณ ภ อุดหนุนชุม
าพชีว ิต ชนโครงการ
จัดการแข่ง
ขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้อ
นรับสงกรา
นต์

15,000.0
0

14

พัฒนาคุณ ภ ป้องกันโรคไ
าพชีว ิต
ข้เลือดออก
และโรตติด
ต่อนำมาโด
ยแมลง

70,000.0
0

12,040.00

-

07/03/2559

3

1,150.00
6,720.00
12,800.00

-

07/03/2559
07/03/2559
12/05/2559

1
30
14

2,440.00
550.00

-

17/05/2559
09/09/2559

9
1

400.00
1,270.00

-

27/09/2559
18/02/2559

3
1

319,000.00

-

06/01/2559

7

319,000.00
316,000.00
15,000.00

-

08/02/2559
27/09/2559
08/04/2559

8
3
4

4,448.60

-

09/12/2558

30

30,200.00
8,500.00

-

04/01/2559
16/05/2559

7
41

15

สร้างความเ ช่ว ยเหลือผู้
ข้มแข็งของ ประสบสาธ
ชุมชน
ารณภัย

30,000.0
0

5,328.00

-

08/06/2559

27

16

สร้างความเ อบรมและทั
ข้มแข็งของ ศนศึกษาดูง
ชุมชน
านกระบวน
การมีส่ว นร่
วมของเด็ก
และเยาวช
น

100,000.
00

48,520.00

-

23/09/2559

1

6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
8,400.00
5,200.00
210.00
450.00
440.00
84,000.00

-

31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
31/08/2559
05/08/2559

5
5
5
5
3
3
1
3
1
15

122,225.00
10,440.00
5,145.00
1,300.00
450.00
84,000.00

-

26/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
08/09/2559

1
10
7
7
10
3

7,680.00
1,190.00
3,900.00
450.00

-

08/09/2559
08/09/2559
08/09/2558
08/09/2559

5
3
3
3

17

18

สร้างความเ ฝึกอบรมแล
ข้มแข็งของ ะทัศนศึกษา
ชุมชน
ดูงานนอกส
ถานที่ข องชุ
มชน

สร้างความเ พัฒนาศักย
ข้มแข็งของ ภาพและทัศ
ชุมชน
นศึกษาดูงา
นของ อสม.

400,000.
00

200,000.
00

19

20

21

22

อนุรักษ์ศิลป จัดงานประเ
วัฒนธรรม พณีลอยกร
ประเพณี
ะทง
และภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลป จัดงานประเ
วัฒนธรรม พณีสงกราน
ประเพณี
ต์
และภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ศิลป ส่งเสริมประ
วัฒนธรรม เพณีเข้าพร
ประเพณี
รษา
และภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ศิลป ส่งเสริมประ
วัฒนธรรม เพณีสักการ
ประเพณี ะพระบรมธ
และภูมิปัญ
าตุลอย
ญาท้องถิ่น

150,000.
00

80,000.0
0

30,000.0
0

200,000.
00

50,765.00

-

20/11/2558

7

42,500.00
17,000.00

-

20/11/2558
11/04/2559

28
7

5,000.00
5,000.00
1,200.00
12,250.00

-

11/04/2559
11/04/2559
11/04/2559
22/06/2559

7
7
7
15

875.00
334.00
380.00
221.00
293.00
640.00
5,500.00
22,900.00

-

22/06/2559
22/06/2559
22/06/2559
22/06/2559
22/06/2559
22/06/2559
22/06/2559
04/05/2559

15
15
20
15
15
30
30
37

22,000.00
16,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.00
1,203.75
725.00

-

04/06/2559
04/06/2559
04/06/2559
04/06/2559
04/06/0828
07/06/2559
04/06/2559

37
37
37
37
37
3
37

23

24

25

อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิปัญ
ญาท้องถิ่น

อุดหนุนโคร
งการงานเดื
อนห้า

10,000.0
0

10,000.00

-

18/02/2559

1

อุดหนุนชุม
ชนในเขตเท
ศบาล
ตามโครงกา
รส่งเสริมวั
ฒนธรรมปร
ะเพณี

300,000.
00

120,000.00

-

09/11/2558

3

80,000.00
80,000.00
42,000.00

-

08/04/2559
11/05/2559
15/09/2559

4
3
5

-

23/09/2559
15/09/2559
15/09/2559
15/09/2559
15/09/2559
26/07/2559

1
5
1
3
3
15

บริหารบ้าน เพิ่มศักยภา
เมืองที่ดี
พบุคลากร

250,000.
00

5,200.00

บริหารบ้าน
เมืองที่ดี

จัดซื้อพัดล
มระบายอา
กาศ
จัดซื้อพัดล
มโคจร

83,850.00
7,410.00
570.00
2,600.00
450.00
3,300.00

6,000.00

3,900.00

-

07/04/2559

41

28

บริหารบ้าน
เมืองที่ดี

จัดซื้อพัดล
มตั้งพื้น

2,000.00

950.00

-

01/01/2559

138

29

บริหารบ้าน
เมืองที่ดี

จัดซื้อพัดล
มโคจร

8,000.00

5,200.00

-

22/06/2559

15

30

บริหารบ้าน อุดหนุนกิน
เมืองที่ดี ฮ้าวบ้านท่า
ปุย
บริหารบ้าน จัดงานวันเ
เมืองที่ดี
ทศบาล

6,000.00

6,000.00

-

08/04/2559

4

25,000.0
0

15,700.00

-

19/04/2559

37

4,500.00
2,700.00
863.00
350.00

-

19/04/2559
19/04/2559
19/04/2559
19/04/2559

37
37
37
37

26

บริหารบ้าน
เมืองที่ดี

27

31

32

33

34

บริหารบ้าน จัดกิจกรรมเ
เมืองที่ดี ฉลิมพระเกี
ยรติพ ระบา
ทสมเด็จพร
ะเจ้าอยู่หัว

บริหารบ้าน จัดกิจกรรมเ
เมืองที่ดี ฉลิมพระเกี
ยรติสมเด็จ
พระนางเจ้า
ฯ

บริหารบ้าน เทศบาลเคลื่
เมืองที่ดี
อนที่

100,000.
00

60,000.0
0

60,000.0
0

600.00
14,760.00

-

19/04/2559
13/11/2558

37
30

7,952.00
2,000.00
13,635.00
7,771.00
3,530.00
36,500.00
23,500.00

-

13/11/2558
13/11/2558
13/11/2558
13/11/2558
13/11/2558
01/12/2558
24/08/2559

15
25
20
7
3
21
1

2,600.00
555.00
270.00
1,430.00
4,500.00
283.00
1,990.00
2,910.00
2,000.00
200.00
800.00
800.00
1,890.00
2,440.00
4,500.00
21,600.00

-

09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
09/08/2559
30/06/2559

3
3
3
3
7
3
3
7
3
7
7
7
3
3
3
1

20,528.00
7,590.00
1,000.00

-

16/06/2559
16/06/2559
16/06/2559

15
3
3

750.00
4,428.00

-

15/06/2559
12/05/2559

1
1

800.00

-

17/12/2558

5

16,965.00
20,000.00

-

11/12/2558
29/10/2558

120
54

20,000.0
0

20,000.00

-

18/01/2559

78

10,000.0
0

10,000.00

-

23/03/2559

13

6,000.00

6,000.00

-

02/05/2559

3

35

บริหารบ้าน ประชุมประ
เมืองที่ดี
ชาคมเมือง

20,000.0
0

36

บริหารบ้าน จัดเก็บข้อมู
เมืองที่ดี
ลชุมชน

20,000.0
0

37
38
39

40

บริหารบ้าน อุดหนุนกาช
เมืองที่ดี าตจังหวัดต
าก
บริหารบ้าน อุดหนุนกิ่งก
เมืองที่ดี าชาดสามเง
า
บริหารบ้าน อุดหนุนที่ท
เมืองที่ดี ำการปกคร
องอำเภอสา
มเงาตามโค
รงการวันสำ
คัญ
ของชาติ
บริหารบ้าน อุดหนุนกิน
เมืองที่ดี ฮ้าวบ้านจัด
สรร

20,000.0
0

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตำบลสามเงา
แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

7

6,732,000.00

6

5,819,500.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

19

2,984,000.00

18

3,154,000.00

14

2,137,365.28

14

2,137,364.68

13

2,094,216.68

12

960,000.00

12

945,000.00

4

415,328.00

4

415,328.00

4

415,328.00

2

60,000.00

2

60,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

9

1,000,000.00

8

800,000.00

6

513,786.75

6

513,786.75

6

513,786.75

31

965,200.00

31

965,200.00

16

447,420.00

16

447,420.00

16

447,420.00

ซ.คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. นายสุมิตร
มหาวรรณ
นายกเทศมนตรี
2. นายประยุทธ ชัยโตสะ
รองนายกเทศมนตรี
3. นางจิระประภา ธิยะใจ
รองนายกเทศมนตรี
4. นายดณัย
จิ๋ว เอื้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายรังสรรค์
จันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายไสว
เตจ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายชาติช าย ภู่นวล
ผู้ทรงคุณ วุฒิ
8. นายสมเจตน์ สุกเหลือง
ผู้ทรงคุณ วุฒิ
9. นายวิเจตน์
พุ่มสวัสด์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ
10. พ.ต.อ. สุทัศน์ ตุ่นทิม
ผู้แทนภาคราชการ
11. นายรัตน์พ งษ์ สันตติภัค
ผู้แทนภาคราชการ
12. ผอ.โรงเรียนชุมชนชลประทานฯ
ผู้แทนภาคราชการ
13. นายสมพงษ์
เนียมรอด
ผู้แทนประชาคม

จำนวน

งบประมาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางอรรถนิศา
นางประมวลจิต
นางจันสม
นางสุณ ีย์รัตน์
นายสุภศักดิ์
พันจ่าโทอิสริยะ
นายสำเรียง

กาละ
ศรีกัณ หา
เชื้อพล
กลิ่นบัว
โพศรี
อินทะแสง
ปันแสน

ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ผู้แทนประชาคม
ปลัดเทศบาล
หัว หน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช ่ว ยเลขานุการ

2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. นายสิโรตม์
คงสุบรรณ์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ
2. นายลวด
ต๊ะคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นาศักดินันท์ แสนปันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
4. ดาบตำรวจ ศุภโชค ชีว ะไทย
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายธนาการ
ปินตาใส
ผู้แทนประชาคม
6. นายอาทิต
เอกเรือง
ผู้แทนประชาคม
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา ผู้แทนหน่ว ยงาน
8. พ.ต.อ.สุทัศน์ ตุ่นทิม
ผู้แทนหน่ว ยงาน
9. นายธีระ
กาญจนนาภา ผู้ทรงคุณ วุฒิ
10. นายสำเรียง
ปันแสน
หัว หน้าฝ่ายอำนวยการ
11. พันจ่าโทอิสริยะ อินทะแสง
ปลัดเทศบาล
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ปลัดเทศบาล
2. ผู้อำนวยการกองคลัง
3. ผู้อำนวยการกองช่าง
4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
5. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
6. นายจรัส พูลเขียว
7. นายพิทยา รอดสุนทร
8. นางวิไลวรรณ เพ็ช รพราย
9. นายสำเรียง ปันแสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ เลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่ว ยงานราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอ เทศบาลตำบลสามเงา ทราบ
เพื่อจะได้พ ิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่ว กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
นายก เทศบาลตำบลสามเงา
ข้อมูล ณ 25/10/2559

