ประกาศ เทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด
*******************************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับ ที่ 3)พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ให้ รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุกปี และ ข้อ 30 (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทศบาลตำบลคลองหาดได้ประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมกษมพร ชั้น 2 เทศบาลตำบลคลองหาด มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบล
คลองหาด จึ งขอประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาล
ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือ มีความประสงค์จะเสนอแนะการ
บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาดได้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒ นาและปรับปรุงการดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61
ร้อยเอก
(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3)พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุกปี และ ข้อ 30 (5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมิ น ผลต่อ สภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พร้อมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลอง
หาด ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้ น เพื่ อ รายงานและเสนอความเห็ น ที่ ได้ จ ากการติ ด ตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ปั จ จุ บั น การติดตามและประเมิ น ผลนับ ว่ามีความสำคัญ และจำเป็น ต่อการบริห ารงานเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลคลองหาด
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้อง
มีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ
เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ทำแผนพั ฒ นาองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.
2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตตุประสงค์
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำ
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เป็ น เครื่องมื อที่ จำเป็ น ในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์ จ ากโครงการ/กิจ กรรม การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการดำเนิน งานในระหว่างที่กำลั ง
ดำเนินการหรือภายหลังที่ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้เป็นเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
/2. ประโยชน์ของการติดตาม
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2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทางดังนี้
2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลคลองหาด สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่
2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองหาดและแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ดังนี้
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
/คณะกรรมการติดตาม...
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คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
1. ดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพของแผนพั ฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562) ตามแนวทางการ
พิ จ ารณาคุ ณ ภาพแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้
แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 และ
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตำบลคลองหาด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภ าค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 /1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
(3) การติ ด ตามและประเมิน ผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-lass (www.dla.go.th)
5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562)
(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลาหกเดือนดังนี้
(1) เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
(2) เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560

/ (3) ดำเนินการ...

4

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2)
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2)
(6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จาการติดตามและประเมินผล
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 /1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลในระบบระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-lass (www.dla.go.th)
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด
1. นางบุญยืน ยุระวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
2. นางกัญจนา วารีเสาวคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
3. นางบุหงา เศิกภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
4. นางรัตนา ทับจันทร์
กำนันตำบลคลองหาด
5. ตัวแทนประชาคม
6. ตัวแทนประชาคม
7. ตัวแทนประชาคม
8. ตัวแทนโรงเรียนบ้านคลองหาด
9. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
10. นายสมบัติ ปันวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุรเชษฐ์ คลองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายชยภัทฒ์ เทสินทโชติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ/กรรมการ

7. คณะอนุกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด
1.นางบุญยืน ยุระวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
2. นางกัญจนา วารีเสาวคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด
3. นางกษมพร จุ้ยโต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. น.ส.ชนัญชิตา นิติศาสตร์โยธิน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
/ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์..
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ คลองหาดตำบลน่าอยู่ แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา”

พันธกิจ (mission)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา.....
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายการพัฒนา
ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับความ
สะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรรวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมและได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
3. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน
4. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ รวมทั้งประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถลดจำนวนผู้เป็นโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มปี ระสิทธิภาพและ
ทันสมัย
6. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
/ ตัวชี้วัด....

ตัวชี้วัด
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1. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์
2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนคนเข้มแข็ง
3. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. ร้อยละศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามที่ได้รับการอนุรักษ์สืบสาน
5.ร้อยละที่ลดลงของโรคระบาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น
แหล่งพืชพลังงานทดแทน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร
4.พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อไร่
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมายการพัฒนา
สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน การประกอบกิจการการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
/ตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน
2. ร้อยละอาคารของตลาดจุดผ่อนปรนได้รับการก่อสร้าง
3. ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
5. ร้อยละของป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
เป้าหมายการพัฒนา
พัฒนาการเมือง การปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผิดชอบ
พัฒนาระบอบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ
ทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข
3. ร้อยละของพนักงานที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทีได้รับการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา

/ ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมิน…
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระบบ e-plan
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
คลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดื อนเมษายน
พ.ศ. ๒๕60 ถึง กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยเก็บ ข้อมูล การดำเนิน งานตามโครงการต่าง ๆ ของทุ กส่ ว น
ราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็น
ภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด ดังนี้
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)

การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 133 โครงการ งบประมาณ
34,095,227 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

โครงการ
26
28
7
1
71
133

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
5,309,000.00
21,288,692.00
1,255,000.00
32,000.00
6,210,535.47
34,095,227.47
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคลองหาด มีดังนี้
แหล่งที่มา
งบประมาณ
การพัฒนาด้าน
ก่อสร้าง ปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่ 4
ยุทธศาสตร์

1.

โครงการ

2.

การพัฒนาด้าน
เจาะบ่อบาดาล
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเกษตร

3.

การพัฒนาด้าน
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน
เอง

4.

การพัฒนาด้าน
จ้างเหมาปรับเกรด รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน
เอง

5.

การพัฒนาด้าน
ติดตั้งไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐาน แสงสว่างบ้านเขา
ดินไปบ้านเขาช่อง
แคบ
การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการ รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ เอง
11

6.

7.

การพัฒนาด้าน
รถจักรยนต์ ขนาด
โครงสร้างพื้นฐาน 120 ซี ซี

8.

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

9.

รายได้จัดเก็บ
เอง

อุดหนุนขยายเขต รายได้อื่น ๆ
ไฟฟ้า หมู่ 8
ก่อสร้างถนนลูกรัง รายได้อื่น ๆ
หมู่ 9 บ้านเขา
เลื่อมใต้ ซอย 1
กว้าง 6 เมตร ยาว
750 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
,ซอย 5 ปรับปรุง
ถนนลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 700
เมตร หนาเฉลีย่

จำนวน
วัตถุ
งบประมาณ
ประสงค์
483,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนของ
ถนนในหมู่ 4 บ้าน
เขาเลื่อม
0.00 เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำบาดาลทีม่ ี
ศักยภาพ
100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
โดยสะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
130,000.00 เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมา
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
0.00 เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
0.00 เพื่ออุดหนุน
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า เพื่อให้
ประชาชนมีไฟฟ้า
ทุกหลังครัวเรือน
51,000.00 เพื่อนำมาใช้ในการ
ดำเนินงานของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
0.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
460,000.00 เพื่อก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนล๔ก
รัง หมู่ 9 บ้านเขา
เลื่อมใต้

ผลผลิต
ถนนกว้าง 4 เมตร
หนา 0.1 เมตร ยาว
225 เมตร

ร้อยละ 80

ลูกรังภายในตำบล
คลองหาด

ปรับเกรดถนน
ภายในตำบลคลอง
หาด
ประชาชน ม.8,ม.
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ประชาชนหมู่ 11

เพื่อให้การ
ดำเนินการของ
เทศบาลได้อย่าง
รวดเร็ว
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่
8
หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อม
ใต้ ซอย 1 กว้าง 6
เมตร ยาว 750
เมตร หนาเฉลีย่
0.10 เมตรปรับปรุง
ถนนลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 700
เมตร หนาเฉลีย่
0.10 เมตร

0.10 เมตร
10. การพัฒนาด้าน
โครงการเชื่อม
รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา หมู่ เอง
9 ไปหา หมู่ 4

11. การพัฒนาด้าน
เปลี่ยนหม้อแปลง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าระบบประปา
หมู่ 9
12. การพัฒนาด้าน
ขุดร่องน้ำและวาง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ท่อ คสล. หมู่ 3

13. การพัฒนาด้าน
โครงการขุดสระน้ำ รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ 2,4,8,12
14. การพัฒนาด้าน
โครงการก่อสร้าง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 บ้าน
คลองหาด
15. การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่บริเวณข้าง
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
16. การพัฒนาด้าน
โครงการขุดวางท่อ รายได้อ่นื ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาถนน
ขาด หมู่ 12
17. การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนดินเป็นถนน
ดินลูกรัง หมู่ 3
บ้านป่าช้ากวาง
18. การพัฒนาด้าน
โครงการซ่อมแซม รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนลูกรังภายใน
ตำบลคลองหาด
หมู่ 2,3,6,11,13
19. การพัฒนาด้าน
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 บ้าน
ทับวังมน
20. การพัฒนาด้าน
โครงการขยายเขต
โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า หมู่ 4
21. การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ดินถนนลูกรัง หมู่

10,000.00 เพื่อเชื่อมระบบ
ประปา หมู่ 9 ไป
หา หมู่ 4 เพื่อใช้
ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
เพียงพอ
60,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าระบบประปา
หมู่ 9
52,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าท่อ
และขุดร่องน้ำ ของ
หมู่ 3 ตำบลคลอง
หาด
150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ขุดสระน้ำ หมู่
2,4,8,12
486,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย

ระบบประปา หมู่ 9
ไปหา หมู่ 4

499,000.00 เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในตำบล
คลองหาด หมู่ 2
,3,6,11,13
1,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเล็ก
หมู่ 6 บ้านทับวัง
มน
0.00 เพือ่ จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าหมู่ 4
83,000.00 เพื่อปรับปรุงดิน
ถนนดินลูกรัง หมู่

หมู่ 2,3,6,11,13

เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าระบบประปา
หมู่ 9
ขุดร่องน้ำและวาง
ท่อ คสล. หมู่ 3

ขุดสระน้ำ หมู่
2,4,8,12

ถนนหมู่ 1 กว้าง 4
เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 225
เมตร
41,000.00 เพื่อปรับพื้นที่ข้าง พื้นที่ปรับข้าง
เทศบาลตำบล
เทศบาล
คลองหาดที่น้ำท่วม
ขัง
145,000.00 เพื่อวางท่อเพื่อ ขุดวางท่อ หมู่ 12
แก้ไขปัญหาถนน บ้านเขาช่องแคบ
ขาด หมู่ 12 บ้าน
เขาช่องแคบ
21,000.00 เพื่อปรับปรุงถนน ถนนลูกรังหมู่ 3
ดินให้เป็นถนนดิน บ้านป่าช้ากวาง
ลูกรัง หมู่ 3

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6

หมู่ 4

ปรับปรุงดินหมู่ 3

3 บ้านป่าช้ากวาง

3 บ้านป่าช้ากวาง

22. การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนลูกรัง หมู่ 9
บ้านเขาเลื่อม
23. การพัฒนาด้าน
โครงการซ่อมแซม รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนลูกรัง หมู่ 12
บ้านเขาช่องแคบ

24. การพัฒนาด้าน
โครงการติดตั้งโคม รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ
ช่วงที่ 1 ช่วง
ทางเข้าตลาดจุด
ผ่อนปรนบ้านเขา
ดินสามแยกบ่อ
ขยะ-จุดตรวจ และ
ช่วงที่ 2 ช่วงทาง
แยกทางเข้าบ้าน
เขาดินและช่วง
ก่อนบ้านเขาดิน
25. การพัฒนาด้าน
โครงการก่อสร้าง รายได้อื่น ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่ 5
26. การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง รายได้อ่นื ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนลูกรัง หมู่ 5
27. การพัฒนาด้านการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ส่งเสริมคุณภาพ ผู้พกิ ารและผู้ป่วย แบบมี
ชีวิตที่ดี
เอดส์
วัตถุประสงค์

28. การพัฒนาด้านการ สมทบกองทุน
ส่งเสริมคุณภาพ หลักประกัน
ชีวิตที่ดี
สุขภาพ สปสช.
ตำบลคลองหาด

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

29. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษ
ส่งเสริมคุณภาพ สุนัขบ้า
ชีวิตที่ดี

30. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อสารเคมี
ส่งเสริมคุณภาพ กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ชีวิตที่ดี
31. การพัฒนาด้านการ รณรงค์ป้องกัน รายได้อื่น ๆ

495,000.00 เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 9 บ้าน
เขาเลื่อม
140,000.00 เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่
12 เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
327,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่
เดือดร้อนทางเข้า
ตลาดจุดผ่อนบ้าน
เขาดิน

492,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
27,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่
ใช้ถนนสัญจรไปมา
10,995,200.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วย
เอดส์ในเขต
เทศบาลตำบล
คลองหาด
250,000.00 เพื่อสนับสนุน
ร่วมกับโครงการ
หลักประกัน
สุขภาพชีวิตตำบล
คลองหาด สปสช.
100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตพื้นที่
ตำบลคลองหาด
112,500.00 เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
10,000.00 เพื่อรณรงค์

หมู่ 9

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
หมู่ 12

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ช่วงที่ 1
ทางเข้าตลาดเขาดิน

ถนนคอนกรีต หมู่ 5

ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู่ 5
ผู้รับเบีย้ จำนวน
1,068 ราย

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ประชาชนตำบล
คลองหาด
ประชานในตำบล

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
32. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
33. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โรคติดต่อในพื้นที่
เทศบาล
พัฒนาศักยภาพ
อสม. ตำบลคลอง
หาด
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

34. การพัฒนาด้านการ โครงการป้องกัน
ส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมโรคพิษ
ชีวิตที่ดี
สุนัขบ้า

4,600.00

100,000.00

50,000.00

35. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน 2,626,887.00
ส่งเสริมคุณภาพ อาหารเสริมนม แบบมี
ชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์,
รายได้อื่น ๆ

36. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน 4,398,000.00
ส่งเสริมคุณภาพ อาหารกลางวัน แบบมี
ชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์

37. การพัฒนาด้านการ จัดหาสื่อการเรียน เงินอุดหนุน
ส่งเสริมคุณภาพ การสอนวัสดุ
แบบมี
ชีวิตที่ดี
การศึกษา เครื่อง วัตถุประสงค์
เล่น

365,500.00

38. การพัฒนาด้านการ กิจกรรมวันเด็ก
ส่งเสริมคุณภาพ แห่งชาติ
ชีวิตที่ดี

200,000.00

39. การพัฒนาด้านการ การแข่งขันกีฬา
ส่งเสริมคุณภาพ ต้านยาเสพติด
ชีวิตที่ดี

100,000.00

40. การพัฒนาด้านการ สนับสนุนกิจการ
ส่งเสริมคุณภาพ งานป้องกันภัยฝ่าย
ชีวิตที่ดี
พลเรือน (อปพร.)

0.00

41. การพัฒนาด้านการ งานป้องกันและ
ส่งเสริมคุณภาพ บรรเทาสาธารณ

0.00

ประชาสัมพันธ์การ
แพร่ระบาดการ
เกิดโรคติดต่อ
จัดฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้อสม. ตำบล
คลองหาด
เพื่อกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายซึ่งเป็น
พาหะของโรคไม่ให้
เกิดการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัข
บ้า
เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบล
คลองหาดพื้นที่
ได้รับสารอาหาร
(นม)ครบ
เพื่อให้เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
เพียงพอครบทุกหมู่
ทุกราย
เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
ให้สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์
และสติปัญญา
เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมให้เด็กมี
พัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัย
เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนิน
กิจการของศูนย์
อปพร.เทศบาล
ตำบลคลองหาด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือ

คลองหาด

อสม.ตำบลคลอง
หาด
แห่ง

ร้อยละ 70

เด็กนักเรียนอนุบาล
จำนวน 6 ศูนย์

เด็กอนุบาลจำนวน
6 ศูนย์

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

สมาชิก อปพร.
เข้มแข็ง

ประชาชน 13 หมู่

ชีวิตที่ดี

ภัยต่างๆ เช่น
อุทกภัย ภัยแล้ง,
อัคคีภัยและวาต
ภัย
42. การพัฒนาด้านการ รณรงค์ป้องกัน
ส่งเสริมคุณภาพ และลดอุบัติเหตุ
ชีวิตที่ดี
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
สงกรานต์และ
เทศกาลอื่นๆ
43. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ทำการ
ส่งเสริมคุณภาพ ปกครองจังหวัด
ชีวิตที่ดี
สระแก้วโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
44. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
ส่งเสริมคุณภาพ เพือ่ เอาชนะยาเสพ
ชีวิตที่ดี
ติดอำเภอคลอง
หาด
45. การพัฒนาด้านการ ศูนย์ประสานและ รายได้อื่น ๆ
ส่งเสริมคุณภาพ แก้ไขปัญหายาเสพ
ชีวิตที่ดี
ติด ทต.คลองหาด

46. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนการจัดงาน
ส่งเสริมคุณภาพ สืบสานวัฒนธรรม
ชีวิตที่ดี
เบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว
47. การพัฒนาด้านการ จัดงานรดน้ำขอพร รายได้จัดเก็บ
ส่งเสริมคุณภาพ ผู้สูงอายุ
เอง
ชีวิตที่ดี

48. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ทำการ
ส่งเสริมคุณภาพ ปกครองอำเภอ
ชีวิตที่ดี
คลองหาดโครงการ
จัดงานชมพู่หวาน
และของดีคลอง
หาด
49. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ บุคลากรและ
ชีวิตที่ดี
ฝึกอบรมเพื่อเป็น
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม

ผู้ประสบภัยต่างๆ
ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบล
คลองหาด
62,895.00 เพื่อรณรงค์และ ภายในเขตเทศบาล
ป้องกันการเกิด ตำบลคลองหาด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ
100,000.00 เพื่อลดปัญหาทาง ร้อยละ 60
สังคมโดยเฉพาะ
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดและ
อบายมุขอื่น
100,000.00 ลดการแพร่ระบาย ร้อยละ 80
ยาเสพติดในพื้นที่

350,000.00 เพื่อส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีการเฝ้า
ระวังตนเองได้
อย่างยั่งยืน
0.00 เพื่อส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
ท้องถิ่นอันดีงาม
140,000.00 เพื่อให้ประชาขน
และผูส้ ูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
ณ วัดคลองหาด
100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นทีไ่ ด้นำสินค้า
ทางการเกษตรมา
จำหน่ายในงาน

ประชาชน เยาวชน
ตำบลคลองหาด 13
หมู่บ้าน

นิทรรศการการ
แสดงผลิตภัณฑ์และ
ของดีคลองหาด

จำนวน 13 หมู่บ้าน

จัดกิจกรรมแสดง
สินค้าทาง
การเกษตร

330,000.00 เพื่อเพิ่ม
การอบรมเพื่อ
ประสิทธิภาพของ ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการ บุคลากร
ปฏิบัติงาน

50. การพัฒนาด้านการ โครงการจัดเตรียม
ส่งเสริมคุณภาพ นักกีฬาเข้าร่วม
ชีวิตที่ดี
แข่งขันกีฬา
เทศบาลสระแก้ว
51. การพัฒนาด้านการ การจัดงานวันเด็ก
ส่งเสริมคุณภาพ แห่งชาติ
ชีวิตที่ดี
52. การพัฒนาด้านการ เครื่องพ่นหมอก
ส่งเสริมคุณภาพ ควัน จำนวน 1
ชีวิตที่ดี
เครื่อง
53. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งเสริมคุณภาพ งานประเพณี
ชีวิตที่ดี
สงกรานต์เชื่อม
ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
54. การพัฒนาด้านการ โครงการปรับปรุง
ส่งเสริมคุณภาพ สนามฟุตซอล หมู่
ชีวิตที่ดี
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55. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
56. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
57. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
58. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
59. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
60. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

กลบสระ หมู่
1,11

เครื่องสูบน้ำแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดสูบน้ำได้
1,130 ลิตรต่อ
นาที
ขุดแก้มลิงในคลอง รายได้อื่น ๆ

โครงการขุดสระ รายได้อื่น ๆ
เก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร หมู่ 8
บ้านเขาดิน
โครงการก่อสร้าง รายได้อื่น ๆ
ฝายดิน หมู่ 12
บ้านเขาช่องแคบ

โครงการขุดลอก รายได้อื่น ๆ
อ่างเก็บน้ำหมู่ 12
บ้านเขาช่องแคบ

93,800.00 เพื่อใช้เวลาว่างให้ เพื่อใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์และ
การส่งเสริมการออก
กำลังกาย
0.00 เพื่อส่งเสริมการจัด เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของเด็ก ศักยภาพของเด็ก
นักเรียน
นักเรียน
59,000.00 เพื่อดำเนินใช้ใน เพื่อใช้ในการกำจัด
การดำเนินงานด้าน ลูกน้ำยุง ยุงลาย
สาธารณสุข
146,310.00 เพือ่ จัดงาน
หมู่ 8 ตลาดลานค้า
ประเพณีสงกรานต์ ชุมชนบ้านเขาดิน
เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา เพื่อ
ความสัมพันธ์ที่ดี
494,000.00 เพื่อปรับปรุงสนาม สนามฟุตซอล หมู่ 8
ฟุตซอล หมู่ 8 ให้
มีระบบไฟฟ้า น้ำ
อย่างเพียงพอ
160,000.00 เพื่อมีพื้นที่จัด
ประชาชนมีพื้นที่จัด
กิจกรรมมากขึ้น กิจกรรม

0.00 เพื่อนำมาใช้สูบน้ำ เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการบริการ น้ำใช้เพียงพอ
ประชาชน

489,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตำบลคลองหาด
ขุดแก้มลิงภายใน
ตำบลคลองหาด

497,000.00 เพื่อขุดสระให้กับ สระ หมู่ 8
ประชาชนหมู่ 8
เพื่อใช้ใน
การเกษตร
16,000.00 เพื่อก่อสร้างฝาย
ดิน เก็บกักน้ำไว้ใช้
ในการเกษตรของ
หมู่ 12

ขนาดกว้าง 9.50
ม. สันฝายกว้าง
4.50 ม. สูงเฉลี่ย 4
.50 ม.

0.00 เพื่อขุดลอกอ่าง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
เก็บน้ำ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ
บ้านเขาช่องแคบ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
62. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการขุดขยาย รายได้อื่น ๆ
สระน้ำ หมู่ 3 บ้าน
ป่าช้ากวาง

93,000.00 เพื่อขุดขยายสระ สระ หมู่ 3
น้ำ หมู่ 3 บ้านป่า
ช้ากวาง

ขุดลอกท่อระบาย รายได้อื่น ๆ
น้ำที่อุดตันตลาด
จุดผ่อนปรนเขาดิน

32,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ขุดลอกท่อระบาย
น้ำอุดตันตลาดจุด
ผ่อนปรนตลาดเขา
ดิน
2,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาด 80 ซม.
จำนวน 2 ตัวตัวละ
1,000บาท
15,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ชั้นวางกระเป๋า
นักเรียน ขนาด
320 ซม.กว้าง
45 ซม. สูง 100
ซม. จำนวน 21
ช่อง ของกอง
การศึกษา
30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อโต๊ะ
กินข้าวของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบล
คลองหาด ขนาด
ยาว 200 ซม.
กว้าง 75 ซม. สูง
55 ซม. จำนวน 6
ตัวของกอง
การศึกษา
0.00 เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และความสวยงาม
รอบบริเวณอาคาร
สำนักงาน
4,500.00 เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวเนื่อง
ในวโรกาสมหา

63. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะวาง
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ขนาด 80 ซม.
จำนวน 2 ตัว

64. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อชั้นวาง
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
กระเป๋านักเรียน
ขนาด 320 ซม.
กว้าง 45 ซม. สูง
100 ซม. จำนวน
21 ช่อง ของกอง
การศึกษา
65. การพัฒนาด้านการ โต๊ะกินข้าวเด็ก รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
พร้อมม้านั่ง โต๊ะ
ขนาดยาว 200
ซม. กว้าง 75 ซม.
สูง 55 ซม.
จำนวน 6 ตัวของ
กองการศึกษา

66. การพัฒนาด้านการ ปรับภูมิทัศน์
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
ตกแต่งอาคาร
สำนักงานเทศบาล
แห่งใหม่
67. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนสำนักงาน
บริหารจัดการ
ส่งเสิมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้วโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิม

ตลาดจุดผ่อนปรน
ตลาดเขาดิน

โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาด
80 ซม. จำนวน 2
ตัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โต๊ะกินข้าวพร้อมม้า
นั่ง 6 ตัว ม้านั่ง
จำนวน 12 ตัว

จัดให้มีสวนหย่อม
และต้นไม้

ประชาชน
ข้าราชการส่วนต่าง
ทั่วไปได้ร่วม
กิจกรรม

พระเกียรติ

68. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ทำการ
บริหารจัดการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาดตาม
โครงการจัดงานรัฐ
พิธี
69. การพัฒนาด้านการ ประชุมประชาคม
บริหารจัดการ
เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี
และการแถลง
ผลงานการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี
70. การพัฒนาด้านการ การจัดเก็บระบบ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
บัญชีคอมพิวเตอร์ เอง
(e-laas)

71. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรม ประชุม
บริหารจัดการ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรใน
สำนักงานและผู้นำ
ชุมชน
72. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
73. การพัฒนาด้านการ จัดหาอุปกรณ์การ
บริหารจัดการ
เรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบล
คลองหาด
74. การพัฒนาด้านการ อุดหนุน
บริหารจัดการ
ศูนย์บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอ
คลองหาด
75. การพัฒนาด้านการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
บริหารจัดการ
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน

มงคลพระ
ชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2560
30,000.00 เพื่อให้ข้าราชการ
พ่อค้าและ
ประชาชนทั่วไปได้
แสดงความ
จงรักภักดี
533.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้แสดงความ
คิดเห็นในการขัด
ประชุมประชาคม

ประชาชน
ข้าราชการ มีส่วน
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนจำนวน
13 หมู่บ้าน

39,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุน
การดำเนินงาน
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบ(e-laas)
160,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาลที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง

60,000.00 เพื่อเดินทางไป
ราชการ ฝึกอบรม
ประชุม สัมมนาใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
100,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตำบล
คลองหาด
65,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าไฟฟ้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของศูนย์บริการ
ร่วมฯ

คณะผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน
และลูกจ้าง

ผู้บริการ สมาชิก
พนักงาน ผู้นำชุมชน
เข้าร่วมศึกษาดูงาน

จัดหา วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อการเรียนการ
สอน

ให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
จัดจ้างฯ

718,786.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์
ในการจัดซื้อ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ต่างๆ

และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

76. การพัฒนาด้านการ แผนที่ภาษีและ
บริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพย์สิน

77. การพัฒนาด้านการ การ
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์/
จัดทำวารสารต่างๆ
ของเทศบาล
78. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน ตู้เหล็ก
บานเลื่อน,ชุด
รับแขกชนิดไม้,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
,เต็นท์
79. การพัฒนาด้านการ ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน แท่นยืน
บรรยาย,เก้าอี้
ทำงานรุ่นใหญ่,โต๊ะ
80. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน,พร้อม
เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED
81. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
กั้นห้อง จำนวน 3
ห้อง

รายได้จัดเก็บ
เอง

82. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรมอาชีพ
บริหารจัดการ
ให้กับประชาชน
ตำบลคลองหาด

รายได้จัดเก็บ
เอง

83. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน,โต๊ะ

รายได้จัดเก็บ
เอง

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
100,000.00 เพื่อจัดซื้อ
ปรับปรุงข้อมูลละ
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด
27,026.00 เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
ข่าวสารของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
247,900.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จัดทำแผนที่ภาษีใน
เขตเทศบาลตำบล
คลองหาด จำนวน
13 หมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์และ
จัดทำวารสาร
จำนวน 1000 เล่ม

ตู้เหล็กบานเลื่อน,
ชุดรับแขกชนิดไม้ ,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนังมีระบบ
ฟอกอากาศ,เต็นท์

รายได้จัดเก็บ
เอง

31,500.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

แท่นยืนบรรยาย,
เก้าอี้ทำงานรุ่น
ใหญ่,โต๊ะ

รายได้จัดเก็บ
เอง

49,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED

รายได้จัดเก็บ
เอง

160,000.00 เพื่อกั้นห้องกระจก
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
80,000.00 เพื่อจัดโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับประชาชนที่
สนใจเข่าร่ม
โครงการเพื่อมี
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้
12,300.00 เพื่อเพิ่มโต๊ะทำงาน
พร้อมกระจกให้กับ

กั้นห้อง จำนวน 3
ห้อง

ประชาชนจำนวน
13 หมู่บ้าน

โต๊ะทำงานพร้อม
กระจกขนาด5 ฟุต

ทำงานพร้อม
กระจกขนาด5 ฟุต
,4 ฟุต
84. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์
บริหารจัดการ
สำหรับงาน
สำนักงานพร้อม
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเชอร์/ชนิด LED
ขาวดำ
85. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

86. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อตู้เย็น ขนาด รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
6.5 คิว
เอง

87. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
บริหารจัดการ
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขนาด 18
หน้า/นาที
88. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
บริหารจัดการ
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ

รายได้จัดเก็บ
เอง

89. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

90. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องขยาย รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
เสียง

91. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน

รายได้จัดเก็บ
เอง

92. การพัฒนาด้านการ ก่อสร้างศาลพระ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
พรหม
เอง

93. การพัฒนาด้านการ ติดตั้งเสาวิทยุ
บริหารจัดการ
พร้อมอุปกรณ์

รายได้จัดเก็บ
เอง

พนักงานเพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
38,600.00 เพื่อพนักงานจะได้
มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

,4 ฟุต

33,600.00 เพื่อไว้รองรับ
ประชาชนที่มา
ขอรับบริการหรือ
มาติดต่อราชการ
6,500.00 เพื่อไว้ใช้เก็บน้ำดื่ม
เพื่อบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
3,300.00 เพื่อให้พนักงานได้
มีเครื่องพิมพ์ใช้
งานที่เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ
3,300.00 เพื่อให้พนักงานมี
เครื่องพิมพ์ใช้งาน
ที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
35,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ทางด้านอัคคีภัย

ชุดรับแขกชนิดหนัง
,ตู้โชว์,โต๊ะทำงาน
พร้อมกระจก,เก้าอี้
ทำงาน,ตู้ลิ้นชัก
ตู้เย็น ขนาด 6.5
คิว

136,930.00 เพื่อไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
63,900.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
490,000.00 เพื่อเป็นที่ศักการะ
บูชา เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
40,000.00 เพื่อติดตั้งวิทยุ
ไฟฟ้าตั้งเสาวิทยุ
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ใช้งานในการ

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเชอร์/ชนิด LED
ขาวดำ

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเชอร์/ชนิดLED
ขนาด 18 หน้า/
นาที
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเชอร์/ชนิดLED
ขาวดำ
โต๊ะทำงานเหล็ก
,โต๊ะวางเครื่องรับส่งวิทยุ,เก้าอี้
สำนักงาน,ชุด
รับแขก,เครื่องทำน้ำ
เย็น
เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์

โต๊ะเอนกประสงค์,
เก้าอี้พลาสติก เกรด
A
ศาลพระพรหม

วิทยุพร้อมอุปกรณ์

94. การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมการแข่งขัน รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
กีฬาฟุตบอลชิง เอง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ประจำปี 2559
95. การพัฒนาด้านการ จัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการ
ทางศาสนา

96. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
พิธี
เอง

97. การพัฒนาด้านการ โครงการ
บริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บ
เอง

98. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเต็นท์ 3
บริหารจัดการ
หลัง

99. การพัฒนาด้านการ ค่าบำรุงรักษาและ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
ซ่อมแซม ของกอง เอง
สาธารณะสุข

100. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
ป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
101. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
รับรองในการ
ต้อนรับบุคคล
คณะบุคคลผู้มา
นิเทศน์ตรวจงาน
ทัศนะศึกษาดูงาน
102. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อวัสดุ
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
ยานพาหนะและ

ปฏิบัติงานของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
10,000.00 เพื่อส่งเริมการ
การแข่งขันฟุตบอล
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด

23,575.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้มสี ่วนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อปลูกฝัง
ให้รักวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
356,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี และ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้
รักสถาบัน
74,000.00 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ
99,000.00 เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
จัดงานต่างๆและ
เพื่อใช้ในการจัด
งานต่างๆของ
เทศบาล
307,181.93 เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้
ให้มีคุณภาพ
เตรียมพร้อม
สำหรับการใช้งาน
83,884.82 เพื่อการให้บริการ
ในการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน
20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการ
ต้อนรับบุคคล
คณะบุคคลผู้มา
นิเทศน์ตรวจงาน
ทัศนะศึกษาดูงาน
258,980.00 เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานของ

ประชาชนจำนวน
13 หมู่บ้าน

ประชาชน 13
หมู่บ้าน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

เพื่อให้มีเต็นท์
สำหรับบริการ
ประชาชนได้อย่าง
เพียง

ซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ

การป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล
ผู้มาตรวจงาน
บุคคลศึกษาดูงาน

เพื่อใช้ในสำนักงาน
ของพนักงาน

ขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ของสำนักปลัด
103. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน โต๊ะ
ทำงานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5
ฟุต
104. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเก้าอี้นั่ง
บริหารจัดการ
ทำงานพร้อมปรับ
ระดับได้

เทศบาลตำบล
คลองหาด

รายได้จัดเก็บ
เอง

7,500.00 เพื่อซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 5
เหล็กพร้อมกระจก ฟุต
เพื่อให้เพียงพอต่อ
พนักงาน

รายได้จัดเก็บ
เอง

2,500.00 เพื่อใช้ในการนั่ง
ทำงานของ
พนักงานของ
เทศบาลฯ
9,400.00 เพื่อใช้ในการเก็บ
อาหาร น้ำ ไว้ใน
ห้องสำนักปลัด

105. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อตู้เย็น ขนาด รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
7 คิวบิกฟุต
เอง

106. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
จัดทำซุ้มเฉลิมพระ เอง
เกียรติ

107. การพัฒนาด้านการ ก่อสร้างเสาธงหน้า
บริหารจัดการ
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนเทศบาล
ตำบลคลองหาด
108. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
บริหารจัดการ
เหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต

เทศบาล

69,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯไฟเบอร์
กลาส ขนาด
2.40*4.90 เมตร
,ฯลฯ

รายได้จัดเก็บ
เอง

500,000.00 เพื่อก่อสร้างเสาธง
หน้าอาคาร

รายได้จัดเก็บ
เอง

7,500.00 เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5
ฟุต จำนวน 1 ตัว
เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานของกอง
คลัง

เก้าอี้สำหรับนั่ง
ทำงาน 1 ตัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิว
ฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ
เบอร์ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ฯไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2.40*4.90
เมตร,กรอบรูปไฟ
เบอร์กลาส ขนาด
1.65*2.70 เมตร,
พระบรมฉายา
ลักษณ์ พิมพ์ไวนิล
ขนาด 1*2 เมตร,
ตราสัญลักษณ์ไฟ
เบอร์กลาสขนาด 1
เมตร, ครุฑไฟเบอร์
กลาส ขนาด 0.60
เมตร , ป้ายทรงพระ
เจริญไฟเบอร์กลาส
ขนาด 0.25*1.20
เมตร, ป้ายชื่อ
หน่วยงาน พิมพ์ไว
นิล ฯลฯ
เสาธงเหล็กเรียว สูง
25 เมตร มอเตอร์
1HP พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
โต๊ะทำงานเหล็ก
พร้อมกระจก ขนาด
5 ฟุต

109. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการ
จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายงาน
ป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย
110. การพัฒนาด้านการ ขยายเขตไฟฟ้าที่
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาดินและ
อาคารสนาม
ฟุตบอล หมู่ 8
111. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
บริหารจัดการ
เหล็กพร้อมเก้าอี้
นั่งทำงานและชุด
วางกาแฟ

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

112. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
สำนักงานจอขนาด เอง
ไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว

113. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
ชนิดเลเชอร์/ชนิด เอง
LED ขาวดำ (18
หน้า/นาที)

114. การพัฒนาด้านการ ค่าบำรุงรักษาหรือ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เอง
ของกองช่าง
115. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะ
บริหารจัดการ
เอนกประสงค์
ขนาด 150 ซม.
กว้าง 60 ซม.
จำนวน 9 ตัว

รายได้อื่น ๆ

116. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะพร้อม รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
กระจก ขนาด 70
ซม.กว้าง 40 ซม.
สูง 80 ซม.
จำนวน 1 ตัว

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายงาน
ป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย
41,190.72 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาดิน
และอาคารสนาม
ฟุตบอล หมู่ 8
11,700.00 เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานเหล็กพร้อม
กระจกพร้อมเก้าอี้
นั่งทำงานและชุด
วางกาแฟ
16,000.00 เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สำนักงานจอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงาน
กองคลัง
3,300.00 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเล
เชอร์/ชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/
นาที เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกอง
คลัง
70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองช่าง
16,020.00 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะเอนกประสงค์
เพื่อไว้ใช้ในการจัด
กิจกรรมการใช้งาน
ต่างๆของเทศบาล
ตำบลคลองหาด
0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะพร้อม
กระจก ขนาด 70
ซม.กว้าง 40 ซม.
สูง 80 ซม.
จำนวน 1 ตัว ใน
สำนักปลัดของ
เทศบาลตำบล

วัสดุเครื่องแต่งกาย
งานป้องกันสาธารณ
ภัย

หมู่ 8 บ้านเขาดิน

จัดซื้อโต๊ะทำงาน
เหล็กพร้อมกระจก
พร้อมเก้าอี้นั่ง
ทำงานและชุดวาง
กาแฟ
คอมพิวเตอร์
สำนักงานจอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเชอร์/ชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/
นาที

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ต่างๆๆของกองช่าง

โต๊ะเอนกประสงค์
จำนวน 9 ตัว

ซื้อโต๊ะพร้อมกระจก
ขนาด 70 ซม.กว้าง
40 ซม. สูง 80 ซม.
จำนวน 1 ตัว

คลองหาด
117. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเต็นท์
บริหารจัดการ
จำนวน 3 หลัง

รายได้อื่น ๆ

118. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อ
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
เครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง(ระบบฟอก
อากาศ)ขนาด
18,000 บีทียู
ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 2ของเทศบาล
ตำบลคลองหาด

119. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 5 ตัว

120. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
พร้อมปรับระดับได้
จำนวน 5 ตัว

121. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อชั้นวาง
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
รองเท้า ขนาดยาว
200 ซม.กว้าง
30 ซม. สูง 60
ซม. จำนวน 3 ชั้น
122. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะเครื่อง รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
แป้งเด็ก จำนวน 2
ตัว
123. การพัฒนาด้านการ จัดทำตู้ประกาศ
บริหารจัดการ
เกียรติคณ
ุ ของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด

รายได้อื่น ๆ

124. การพัฒนาด้านการ จัดทำ

รายได้อื่น ๆ

99,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เต็นท์จำนวน 3
หลัง เพื่อไว้จัดงาน
กิจกรรมกลางแจ้ง
ต่างๆของงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด
21,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง(ระบบฟอก
อากาศ)ขนาด
18,000 บีทียู
ห้องสำนักปลัดของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด ในห้อง
ประชุมเล็ก ชั้น 2
27,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อซื้อโต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจก ขนาด 4
ฟุต จำนวน 5 ตัว
ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
12,500.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
พร้อมปรับระดับได้
จำนวน 5 ตัว ของ
กองการศึกษา
9,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าชั้น
วางรองเท้า ขนาด
ยาว 200 ซม.
กว้าง 30 ซม. สูง
60 ซม. จำนวน 3
ชั้น จำนวน 2 ตัว
3,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะเครื่อง
แป้งเด็ก จำนวน 2
ตัวๆละ 1,500
65,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดทำตู้
กระจกประกาศ
เกียติคณ
ุ ต่างๆของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า

เต็นท์จำนวน 3
หลัง

เครื่องปรับอากาศ
ชนิดต่อผนัง จำนวน
1 เครื่อง

โต๊ะทำงานพร้อม
กระจก

เก้าอี้ทำงานพร้อม
ปรับระดับได้
จำนวน 5 ตัว

ชั้นวางรองเท้า
ขนาดยาว 200 ซม.
กว้าง 30 ซม. สูง
60 ซม. จำนวน 3
ชั้น จำนวน 2 ตัว
โต๊ะเครื่องแป้งเด็ก
จำนวน 2 ตัวๆละ
1,500
ตู้ประกาศเกียติคุณ
ของเทศบาลตำบล
คลองหาด

ดอกไม้จันทน์

บริหารจัดการ

ดอกไม้จันทน์

125. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องตัด รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
หญ้าแบบเข็น
จำนวน 3 เครื่อง

39,000.00

126. การพัฒนาด้านการ โครงการซ่อมแซม รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนเทศบาล
ตำบลคลองหาด
127. การพัฒนาด้านการ โครงการจัดซื้อ รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด 12,000 บี
ทียู จำนวน 2
เครื่อง
128. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า รายได้อ่นื ๆ
บริหารจัดการ
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 4 ตัว

27,000.00

129. การพัฒนาด้านการ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
สำหรับนั่งทำงาน
จำนวน 5 ตัว

12,500.00

130. การพัฒนาด้านการ โครงการศึกษาดู
บริหารจัดการ
งานนอกสถานที่

131. การพัฒนาด้านการ โครงการค่าใช้จ่าย
บริหารจัดการ
ในการเดินทางไป
ราชการในประเทศ
ของกองช่าง
132. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากรและ
ฝึกอบรมของกอง
ช่าง

84,000.00

22,000.00

836,840.00

28,558.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการทำ
ดอกไม้จันทน์เพื่อ
ถวายความอาลัย
แด่ รัชกาลที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบเข็น
จำนวน 3 เครื่อง
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
เพื่อซ่อมแซมถนน
ทางเข้าอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
เพื่อใช้ติดตั้งในห้อง
การปฏิบัติงานของ
งานป้องกันภัยการ
รักษาความสงบ
ภายในของสำนัก
ปลัด จำนวน 4
เครื่อง
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
เหล็กพร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 4 ตัวๆละ
5,500 บาทของ
กองคลัง
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
สำหรับนั่งทำงาน
จำนวน 5 ตัวของ
กองคลัง
เพื่อให้ผู้นำชุมชน
พนักงาน คณะ
ผู้บริหารได้ไป
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อเพิ่ม
ความรู้
เพื่อพัฒนา
บุคลากรในกอง
ช่าง

จำนวน 5,000
ดอก

เครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็น จำนวน 3
เครื่อง

ซ่อมแซมถนอาคาร
ศูนย์บริการ
ประชาชน
เครื่องปรับอากาศ
จำนวน 2 เครื่อง

โต๊ะเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 4 ตัว

เก้าอี้นั่งทำงาน
จำนวน 5 ตัว

คณะผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน
ผู้นำชุมชน
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลคลอง
หาด
พนักงานกองช่าง

16,500.00 เพื่อพัฒนา
พนักงานของกอง
บุคลากรด้าน
ช่าง
ความรู้ เพื่อนำมา
ปฏิบัติงาน

133. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการ
รับรองในการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่น

46,730.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า ประชุมสภาท้องถิ่น
รับรองประชุมสภา
ท้องถิ่น

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลคลองหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 100 โครงการ จำนวนเงิน 29,755,642 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 100
โครงการ จำนวนเงิน 29,755,642 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
20 4,150,032.00
20

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
4,150,032.00

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

15 19,501,656.62

15

19,501,656.62

4 1,095,000.00

4

1,095,000.00

1

32,000.00

1

32,000.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

60 4,976,953.84

60

4,976,953.84

รวม

100 29,755,642.46

100

29,755,642.46

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลคลองหาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.

2.
3.
4.
5.

โครงการ

การพัฒนาด้าน
ก่อสร้าง ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่ 4
การพัฒนาด้าน
จัดซื้อวัสดุ
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง
การพัฒนาด้าน
จ้างเหมาปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน เกรดถนน
การพัฒนาด้าน
รถจักรยนต์
โครงสร้างพื้นฐาน ขนาด 120 ซี ซี
การพัฒนาด้าน
ก่อสร้างถนน
โครงสร้างพื้นฐาน ลูกรัง หมู่ 9 บ้าน
เขาเลื่อมใต้ ซอย
1 กว้าง 6 เมตร
ยาว 750 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จำนวน
งบประมาณ

รายได้อื่น ๆ

483,000.00 483,000.00 85/2560

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
03/05/2560
60

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 100,000.00 9/2560

21/12/2559

30

130,000.00 130,000.00 35/2560

30/11/2559

30

51,000.00 23/2560

19/05/2560

5

460,000.00 460,000.00 63/2560

22/03/2560

30

51,000.00
รายได้อื่น ๆ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

6.

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

7.

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

8.

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

9.

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

12. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

16. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
17. การพัฒนาด้าน

เมตร,ซอย 5
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 700
เมตร หนาเฉลีย่
0.10 เมตร
โครงการเชื่อม
ระบบประปา หมู่
9 ไปหา หมู่ 4
เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าระบบ
ประปา หมู่ 9
ขุดร่องน้ำและวาง
ท่อ คสล. หมู่ 3
โครงการขุดสระ
น้ำ หมู่
2,4,8,12
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1
บ้านคลองหาด
โครงการปรับปรุง
พื้นที่บริเวณข้าง
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
คลองหาด
โครงการขุดวาง
ท่อเพื่อแก้ปัญหา
ถนนขาด หมู่ 12
โครงการปรับปรุง
ถนนดินเป็นถนน
ดินลูกรัง หมู่ 3
บ้านป่าช้ากวาง
โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ตำบลคลองหาด
หมู่
2,3,6,11,13
โครงการปรับปรุง
ดินถนนลูกรัง หมู่
3 บ้านป่าช้า
กวาง
โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ 9
บ้านเขาเลื่อม
โครงการ

รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000.00

10,000.00 117/2560 22/08/2560

รายได้อื่น ๆ

60,000.00

59,000.00 86/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

52,000.00

52,000.00 99/2560

04/07/2560

30

รายได้อื่น ๆ

150,000.00 150,000.00 87/2560

29/06/2560

60

รายได้อื่น ๆ

486,000.00 394,000.00 83/2560

21/04/2560

60

41,000.00 204/2560 18/08/2560

15

145,000.00 145,000.00 108/2560 18/08/2560

30

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ

41,000.00

21,000.00

15

21,000.00 106/2560 18/08/2560

15

499,000.00 499,000.00 105/2560 16/08/2560

45

83,000.00

83,000.00 115/2560 22/08/2560

30

รายได้อื่น ๆ

495,000.00 495,000.00 112/2560 22/08/2560

45

รายได้อื่น ๆ

140,000.00 140,000.00 113/2560 22/08/2560

30

18.

19.

20.
21.

โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ 12
บ้านเขาช่องแคบ
การพัฒนาด้าน
โครงการติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน โคมไฟฟ้า
สาธารณะช่วงที่
1 ช่วงทางเข้า
ตลาดจุดผ่อน
ปรนบ้านเขาดิน
สามแยกบ่อขยะจุดตรวจ และ
ช่วงที่ 2 ช่วงทาง
แยกทางเข้าบ้าน
เขาดินและช่วง
ก่อนบ้านเขาดิน
การพัฒนาด้าน
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีต
ภายในหมู่ 5
การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนนลูกรัง หมู่ 5
การพัฒนาด้านการ เบี้ยยังชีพ
ส่งเสริมคุณภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ชีวิตที่ดี
และผูป้ ่วยเอดส์

22. การพัฒนาด้านการ สมทบกองทุน
ส่งเสริมคุณภาพ หลักประกน
ชีวิตที่ดี
สุขภาพ สปสช.
ตำบลคลองหาด
23. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อสารเคมี
ส่งเสริมคุณภาพ กำจัดลูกน้ำ
ชีวิตที่ดี
ยุงลาย

รายได้อื่น ๆ

327,000.00 327,000.00 114/2560 22/08/2560

30

รายได้อื่น ๆ

492,000.00 483,032.00 111/2560 22/08/2560

60

รายได้อื่น ๆ

27,000.00

27,000.00 116/2560 22/08/2560

30

เงินอุดหนุน 10,995,200.00 922,700.00 1/2560
แบบมี
วัตถุประสงค์
922,600.00 2/2560

01/10/2559

10

01/11/2559

10

919,000.00 3/2560

01/12/2559

10

921,200.00 4/2560

01/01/2560

10

923,000.00 5/2560

01/02/2560

10

891,000.00 6/2560

01/03/2560

10

925,300.00 7/2560

01/04/2560

10

915,200.00 8/2560

01/05/2560

10

910,700.00 9/2560

01/06/2560

10

914,700.00 10/2560

01/07/2560

10

914,800.00 11/2560

01/08/2560

10

915,000.00 12/2560 01/09/2560
250,000.00 225,472.50 1632/2560 21/07/2560

10
1

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้

112,500.00

75,000.00 16/2560

04/04/2560

3

25,000.00 15/2560

03/04/2560

7

12,500.00 18/2560

22/05/2560

3

24. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
25. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการรณรงค์
100,000.00
1,000.00 12/2560
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน 2,626,887.00 218,366.40 1/2560
อาหารเสริมนม แบบมี
วัตถุประสงค์,
รายได้อื่น ๆ
40,740.00 2/2560

26. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
ส่งเสริมคุณภาพ อาหารกลางวัน แบบมี
ชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์

27. การพัฒนาด้านการ กิจกรรมวันเด็ก
ส่งเสริมคุณภาพ แห่งชาติ
ชีวิตที่ดี

28. การพัฒนาด้านการ รณรงค์ป้องกัน
ส่งเสริมคุณภาพ และลดอุบัติเหตุ
ชีวิตที่ดี
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
สงกรานต์และ
เทศกาลอื่นๆ

29. การพัฒนาด้านการ จัดงานรดน้ำขอ รายได้จัดเก็บ

06/01/2560

3

03/10/2559

7

03/10/2559

7

663,053.44 2/2560

28/10/2559

140

123,704.00 3/2560

01/11/2559

140

352,087.68 4/2560

03/03/2560

17

65,688.00 5/2560

03/03/2560

17

134,021.44 22/2560

08/05/2560

32

25,004.00 23/2560

08/05/2560

32

808,895.36 24/2560

29/05/2560

135

137,468.80 25/2560
4,398,000.00 1,072,000.00 1/2560

29/05/2560
01/10/2559

135
92

1,072,000.00 2/2560

01/01/2560

90

1,072,000.00 3/2560

01/04/2560

91

1,182,000.00 4/2560
200,000.00 26,000.00 13/2560

01/07/2560
28/12/2559

92
12

32,000.00 14/2560

28/12/2559

12

25,000.00 30/2556

28/12/2559

16

12,000.00 29/2560

28/12/2559

15

15,000.00 31/2560

28/12/2559

17

15,000.00 33/2560

28/12/2559

17

20,000.00 32/2560
1,740.00 43/2560

28/12/2559
27/12/2559

17
1

15,120.00 538/2560 29/12/2559

7

45,360.00 1003/2560 11/04/2560

7

675.00 114/2560 07/04/2560
42,000.00 17/2560 27/03/2560

3
11

62,895.00

140,000.00

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

พรผู้สูงอายุ

เอง

30. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ทำการ
ส่งเสริมคุณภาพ ปกครองอำเภอ
ชีวิตที่ดี
คลองหาด
โครงการจัดงาน
ชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด
31. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ บุคลากรและ
ชีวิตที่ดี
ฝึกอบรมเพื่อเป็น
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม

32. การพัฒนาด้านการ โครงการ
รายได้จัดเก็บ
ส่งเสริมคุณภาพ จัดเตรียมนักกีฬา เอง
ชีวิตที่ดี
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สระแก้ว
33. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
34. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เครื่องพ่นหมอก
ควัน จำนวน 1
เครื่อง
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์เชื่อม
ความสัมพันธ์
ไทย-กัมพูชา

6,250.00 18/2560

27/03/2560

11

26,750.00 38/2560

27/03/2560

18

4,950.00 37/2560

27/03/2560

11

45,000.00 39/2560

27/03/2560

15,000.00 40/2560

27/03/2560

18
18

100,000.00 100,000.00 503/2560 24/01/2560

1

330,000.00

4,500.00 682/2560 09/03/2560

1

3,800.00 1109/2560 23/05/2560

1

93,800.00

3,000.00 1573/2560 18/07/2560
44,100.00 17/2560 01/02/2560

1
9

59,000.00

48,400.00 15/2560
59,000.00 13/2560

01/02/2560
14/02/2560

5
7

146,310.00

50,000.00 49/2560

18/04/2560

7

10,000.00 48/2560

18/04/2560

7

14,430.00 19/2560

18/04/2560

3

5,580.00 20/2560

18/04/2560

7

2,900.00 21/2560

18/04/2560

7

400.00 1028/2560 25/04/2560

1

400.00 1030/2560 25/04/2560

1

400.00 1029/2560 25/04/2560

1

11,700.00 46/2560

18/04/2560

3

35. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
36. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
37. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
38. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
39. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
40. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุง รายได้จัดเก็บ
สนามฟุตซอล หมู่ เอง
8
ขุดแก้มลิงใน
รายได้อื่น ๆ
คลอง

494,000.00 494,000.00 84/2560

21/04/2560

45

489,000.00 489,000.00 85/2560

09/03/2560

90

โครงการขุดสระ รายได้อื่น ๆ
เก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร หมู่ 8
บ้านเขาดิน

497,000.00 497,000.00 196/2560 16/08/2560

60

โครงการก่อสร้าง รายได้อื่น ๆ
ฝายดิน หมู่ 12
บ้านเขาช่องแคบ

16,000.00

16,000.00 203/2560 18/08/2560

15

โครงการขุดขยาย รายได้อื่น ๆ
สระน้ำ หมู่ 3
บ้านป่าช้ากวาง

93,000.00

93,000.00 205/2560 22/08/2560

30

รายได้อื่น ๆ

32,000.00

32,000.00 188/2560 04/07/2560

30

รายได้อื่น ๆ

2,000.00

2,000.00 26/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

15,000.00

15,000.00 26/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

30,000.00

30,000.00 26/2560

29/06/2560

7

ขุดลอกท่อระบาย
น้ำที่อุดตันตลาด
จุดผ่อนปรนเขา
ดิน
41. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะวาง
บริหารจัดการ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ขนาด 80 ซม.
จำนวน 2 ตัว
42. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อชั้นวาง
บริหารจัดการ
กระเป๋านักเรียน
ขนาด 320 ซม.
กว้าง 45 ซม. สูง
100 ซม.
จำนวน 21 ช่อง
ของกอง
การศึกษา
43. การพัฒนาด้านการ โต๊ะกินข้าวเด็ก
บริหารจัดการ
พร้อมม้านั่ง โต๊ะ
ขนาดยาว 200
ซม. กว้าง 75
ซม. สูง 55 ซม.
จำนวน 6 ตัวของ
กองการศึกษา

44. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

60,000.00

5,192.00 1/2560

12/10/2559

15

8,080.00 3/2560

21/10/2559

15

11,448.00 11/2560

18/12/2559

15

3,074.00 18/2560

10/02/2560

15

2,000.00 24/2560

30/04/2560

15

2,536.00 27/2560

17/05/2560

15

1,952.00 1492/2560 04/07/2560

1

3,840.00 44/2560
45. การพัฒนาด้านการ อุดหนุน
บริหารจัดการ
ศูนย์บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อำเภอคลองหาด
46. การพัฒนาด้านการ จัดหาวัสดุ
บริหารจัดการ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สำนักงานและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

65,000.00

718,786.00

16/07/2560

15

2,056.00 54/2560 06/10/2560
65,000.00 137/2560 16/11/2559

15
1

6,080.00 8/2560

08/11/2559

7

3,016.00 4/2560

16/11/2559

7

744.00 1/2560

03/10/2559

31

10,800.00 9/2560

15/12/2559

7

480.00 7/2560

30/11/2559

7

720.00 2/2560

31/10/2559

30

744.00 6/2560

30/11/2559

31

9,010.00 13/2560

18/01/2560

7

14,763.00 12/2560

24/01/2560

7

81,513.00 14/2560

09/03/2560

7

2,160.00 11/2560

30/12/2559

90

4,115.00 16/2560

23/03/2560

7

1,200.00 18/2560

12/04/2560

7

4,392.00 16/2560

31/03/2560

183

19,200.00 21/2560

27/04/2560

7

201,926.00 22/2560

27/04/2560

7

27,058.00 24/2560

22/05/2560

7

47. การพัฒนาด้านการ การ
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์/
จัดทำวารสาร
ต่างๆของ
เทศบาล
48. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
สำนักงาน ตู้เหล็ก เอง
บานเลื่อน,ชุด
รับแขกชนิดไม้,
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
,เต็นท์

49. การพัฒนาด้านการ ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
สำนักงาน แท่น เอง
ยืนบรรยาย,เก้าอี้
ทำงานรุ่น
ใหญ่,โต๊ะ

50. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์
เอง
สำหรับงาน
สำนักงาน,พร้อม
เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED
51. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
กั้นห้อง จำนวน เอง
3 ห้อง

4,800.00 25/2560

31/05/2560

28

29,400.00 26/2560

20/06/2560

7

7,630.00 19/2560

19/05/2560

7

14,000.00 23/2560

22/05/2560

3

2,835.00 17/2560

03/04/2560

7

45,000.00 28/2560

18/07/2560

7

208,000.00 34/2560

09/08/2560

7

27,026.00

19,200.00 36/2560
1,026.00 25/2560

10/08/2560
31/10/2559

7
1

247,900.00

8,400.00 2/2560

14/11/2559

7

19,500.00 6/2560

14/11/2559

7

37,000.00 5/2560

14/11/2559

7

99,000.00 7/2560
4,500.00 11/2560

14/11/2559
14/11/2559

7
7

3,900.00 9/2560

14/11/2559

7

17,600.00 8/2560

14/11/2559

7

5,500.00 10/2560
17,000.00 4/2560

14/11/2559
14/11/2559

7
7

32,000.00 3/2560
160,000.00 160,000.00 32/2560

14/11/2559
21/11/2559

7
60

31,500.00

49,000.00

52. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรมอาชีพ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
ให้กับประชาชน เอง
ตำบลคลองหาด

53. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน,โต๊ะ
ทำงานพร้อม
กระจกขนาด5
ฟุต,4 ฟุต
54. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อ
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงานพร้อม
เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขาวดำ
55. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน

56. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
57. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

จัดซื้อตู้เย็น
ขนาด 6.5 คิว
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LEDขนาด 18
หน้า/นาที
58. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
บริหารจัดการ
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ
59. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องขยาย
บริหารจัดการ
เสียง
60. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน
61. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
62. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
63. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ก่อสร้างศาลพระ
พรหม
ติดตั้งเสาวิทยุ
พร้อมอุปกรณ์
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา

80,000.00

28,920.00 14/2560

13/12/2559

1

1,080.00 37/2560

30/11/2559

1

30/11/2559
01/02/2560

96
7

รายได้จัดเก็บ
เอง

12,300.00

50,000.00 10/2560
12,300.00 13/2560

รายได้จัดเก็บ
เอง

38,600.00

6,600.00 2/2560

14/11/2559

7

33,600.00

32,000.00 3/2560
6,900.00 5/2560

14/11/2559
16/11/2559

7
7

6,800.00 7/2560

16/11/2559

7

14,000.00 6/2560

16/11/2559

7

3,900.00 8/2560

16/11/2559

7

16/11/2559
13/12/2559

7
7

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

6,500.00

2,000.00 9/2560
6,500.00 10/2560

3,300.00

3,300.00 4/2560

14/11/2559

7

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,300.00

3,300.00 3/2560

14/11/2559

7

26/12/2559

1

39,900.00 24/2560

30/01/2560

3

24,000.00 25/2560
490,000.00 490,000.00 42/2560

30/01/2560
27/12/2559

3
30

40,000.00

40,000.00 169/2560 12/07/2560

5

10,000.00

10,000.00 13/2560

รายได้อื่น ๆ
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

136,930.00 136,930.00 19/2560
63,900.00

09/12/2559

30

ฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ประจำปี 2559
64. การพัฒนาด้านการ จัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการ
ทางศาสนา
65. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายจัดงาน รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
รัฐพิธี
เอง

66. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
67. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
68. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อเต็นท์ 3
หลัง
ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม
ของกอง
สาธารณะสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

23,575.00

12,000.00 28/2560

03/07/2560

4

356,000.00

1,575.00 55/2560
1,000.00 23/2560

03/07/2560
20/10/2559

1
3

11,305.00 19/2560

13/10/2559

5

186,150.00 5/2560

13/10/2559

5

34,000.00 6/2560

13/10/2559

5

4,320.00 10/2560

18/11/2559

3

3,760.00 12/2560

18/11/2559

3

25,840.00 11/2560

18/11/2559

3

3,200.00 26/2560

18/11/2559

3

3,050.00 9/2560

18/11/2559

3

6,000.00 27/2560

18/11/2559

3

21,000.00 20/2560

13/10/2559

5

74,000.00

41,000.00 16/2560
1,026.00 25/2560

24/03/2560
31/10/2559

3
1

99,000.00

99,000.00 48/2560

22/05/2560

2

307,181.93

2,050.00 44/2560

13/12/2559

7

2,200.00 39/2560

31/10/2559

3

850.00 45/2560

21/12/2559

7

500.00 77/2560

09/01/2560

7

500.00 79/2560

17/01/2560

3

600.00 82/2560

02/02/2560

7

2,950.00 86/2560

20/02/2560

3

1,580.00 80/2560

19/01/2560

7

150.00 91/2560

09/03/2560

7

1,480.00 93/2560

21/03/2560

3

1,760.00 94/2560

24/03/2560

3

400.00 128/2560 03/04/2560

3

69. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
รับรองในการ
ต้อนรับบุคคล
คณะบุคคลผู้มา
นิเทศน์ตรวจงาน
ทัศนะศึกษาดูงาน

70. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อวัสดุ
รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ของสำนักปลัด

20,000.00

258,980.00

2,040.00 136/2560 15/05/2560

3

10,140.00 137/2560 22/05/2560

3

2,020.00 146/2560 22/06/2560

7

700.00 190/2560 11/07/2560

3

450.00 192/2560 14/07/2560

7

9,260.00 193/2560 14/07/2560

7

3,020.00 211/2560 09/08/2560

3

23,400.00 200/2560 27/07/2560

15

22,460.00 208/2560 01/08/2560

15

1,500.00 215/2560 07/09/2560

7

1,730.00 217/2560 11/09/2560

3

1,500.00 218/2560 19/09/2560

3

5,540.00 195/60

24/07/2560

3

200.00 213/2560 16/08/2560

3

3,300.00 132/2560 27/04/2560
1,000.00 126/2560 04/05/2560

7
1

15,000.00 148/2560 28/06/2560

3

600.00 142/2560 13/06/2560

3

700.00 171/2560 13/07/2560
7,400.00 12/2560 02/12/2559

1
3

7,570.00 16/2560

23/12/2559

3

360.00 18/2560

23/12/2559

3

530.00 21/2560

17/01/2560

3

3,600.00 27/2560

08/02/2560

2

3,300.00 30/2560

23/03/2560

1

6,050.00 38/2560

20/04/2560

3

2,230.00 43/2560

03/05/2560

1

620.00 50/2560

22/05/2560

1

560.00 58/2560

03/07/2560

1

2,300.00 59/2560

14/07/2560

3

71. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อครุภัณฑ์
บริหารจัดการ
สำนักงาน โต๊ะ
ทำงานเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 5 ฟุต
72. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเก้าอี้นั่ง
บริหารจัดการ
ทำงานพร้อมปรับ
ระดับได้
73. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อตู้เย็น
บริหารจัดการ
ขนาด 7 คิวบิก
ฟุต
74. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็น
บริหารจัดการ
ค่าจ้างจัดทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
75. การพัฒนาด้านการ ก่อสร้างเสาธง
บริหารจัดการ
หน้าอาคาร
ศูนย์บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
คลองหาด
76. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
บริหารจัดการ
เหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5
ฟุต
77. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการ
จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายงาน
ป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย
78. การพัฒนาด้านการ ขยายเขตไฟฟ้าที่
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาดิน
และอาคารสนาม
ฟุตบอล หมู่ 8

รายได้จัดเก็บ
เอง

7,500.00

7,500.00 31/2560

19/04/2560

7

รายได้จัดเก็บ
เอง

2,500.00

2,500.00 31/2560

19/04/2560

7

รายได้จัดเก็บ
เอง

9,400.00

9,400.00 35/2560

19/04/2560

5

รายได้จัดเก็บ
เอง

69,000.00

69,000.00 206/2560 22/08/2560

30

500,000.00 500,000.00 115/2560 20/04/2560

60

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

7,500.00

7,500.00 37/2560

16/08/2560

7

รายได้จัดเก็บ
เอง

50,000.00

50,000.00 71/2560

07/08/2560

3

รายได้จัดเก็บ
เอง

41,190.72

20,595.36 1236/2560 02/06/2560

1

11,700.00

20,595.36 751/2560 27/03/2560
1,700.00 32/2560 19/04/2560

1
5

16,000.00

10,000.00 31/2560
16,000.00 29/2560

7
7

79. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
เหล็กพร้อมเก้าอี้ เอง
นั่งทำงานและชุด
วางกาแฟ
80. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อ
รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์
เอง
สำนักงานจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว

19/04/2560
31/07/2560

81. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
บริหารจัดการ
ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ (18
หน้า/นาที)
82. การพัฒนาด้านการ ค่าบำรุงรักษา
บริหารจัดการ
หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกอง
ช่าง

83. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะ
บริหารจัดการ
เอนกประสงค์
ขนาด 150 ซม.
กว้าง 60 ซม.
จำนวน 9 ตัว
84. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเต็นท์
บริหารจัดการ
จำนวน 3 หลัง
85. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อ
บริหารจัดการ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง
(ระบบฟอก
อากาศ)ขนาด
18,000 บีทียู
ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 2ของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
86. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
บริหารจัดการ
พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 5 ตัว

รายได้จัดเก็บ
เอง

3,300.00

3,300.00 30/2560

31/07/2560

7

รายได้จัดเก็บ
เอง

70,000.00

780.00 20/2560

07/10/2559

7

1,400.00 31/2560

31/10/2559

7

410.00 25/2560

27/10/2559

5

3,130.00 33/2560

02/11/2559

3

950.00 34/2560

25/11/2559

3

28,800.00 36/2560

09/12/2559

5

700.00 60/2560

27/02/2560

5

350.00 61/2560

27/02/2560

5

2,800.00 59/2560

23/02/2560

5

700.00 62/2560

06/03/2560

3

9,559.29 64/2560

22/03/2560

1

4,120.00 100/2560 05/07/2560

3

8,740.83 102/2560 20/07/2560

1

160.00 101/2560 19/07/2560

1

รายได้อื่น ๆ

16,020.00

900.00 64/2560
16,020.00 51/2560

31/07/2560
31/05/2560

3
5

รายได้อื่น ๆ

99,000.00

99,000.00 33/2560

19/04/2560

7

รายได้อื่น ๆ

21,000.00

21,000.00 54/2560

16/06/2560

3

รายได้อื่น ๆ

27,500.00

27,500.00 26/2560

29/06/2560

7

87. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเก้าอี้
บริหารจัดการ
ทำงานพร้อมปรับ
ระดับได้ จำนวน
5 ตัว
88. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อชั้นวาง
บริหารจัดการ
รองเท้า ขนาด
ยาว 200 ซม.
กว้าง 30 ซม. สูง
60 ซม. จำนวน
3 ชั้น
89. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อโต๊ะเครื่อง
บริหารจัดการ
แป้งเด็ก จำนวน
2 ตัว
90. การพัฒนาด้านการ จัดทำตู้ประกาศ
บริหารจัดการ
เกียรติคณ
ุ ของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
91. การพัฒนาด้านการ จัดทำ
บริหารจัดการ
ดอกไม้จันทน์

92. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อเครื่องตัด
บริหารจัดการ
หญ้าแบบเข็น
จำนวน 3 เครื่อง
93. การพัฒนาด้านการ โครงการ
บริหารจัดการ
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
คลองหาด
94. การพัฒนาด้านการ โครงการจัดซื้อ
บริหารจัดการ
เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด 12,000
บีทียู จำนวน 2
เครื่อง
95. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการ
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
พร้อมกระจก
ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 4 ตัว
96. การพัฒนาด้านการ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้
บริหารจัดการ
สำหรับนั่งทำงาน
จำนวน 5 ตัว

รายได้อื่น ๆ

12,500.00

12,500.00 26/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

9,000.00

9,000.00 26/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

3,000.00

3,000.00 26/2560

29/06/2560

7

รายได้อื่น ๆ

65,000.00

65,000.00 172/2560 13/07/2560

5

รายได้อื่น ๆ

40,000.00

7,200.00 41/2560

07/07/2560

30

16,493.00 59/2560

04/07/2560

3

15,000.00 163/2560 04/07/2560

8
7
3

รายได้อื่น ๆ

39,000.00

1,296.00 164/2560 04/07/2560
39,000.00 26/2560 30/06/2560

รายได้อื่น ๆ

27,000.00

27,000.00 187/2560 02/08/2560

7

รายได้อื่น ๆ

84,000.00

84,000.00 47/2560

18/05/2560

5

รายได้อื่น ๆ

22,000.00

22,000.00 37/2560

16/08/2560

7

รายได้อื่น ๆ

12,500.00

12,500.00 37/2560

16/08/2560

7

97. การพัฒนาด้านการ โครงการศึกษาดู
บริหารจัดการ
งานนอกสถานที่

836,840.00

11,520.00 15/2560

04/01/2560

30

16,000.00 46/2560

04/01/2560

7

196,200.00 22/2560

28/03/2560

30

64,000.00 89/2560

20/03/2560

15

720.00 95/2560

30/03/2560

1

196,200.00 35/2560

20/06/2560

30

64,000.00 146/2560 19/06/2560

8

12,000.00 46/2560

20/07/2560

30

16,000.00 175/2560 19/07/2560

1

196,200.00 52/2560
98. การพัฒนาด้านการ โครงการ
บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ประเทศของกอง
ช่าง

28,558.00

17/08/2560

30

64,000.00 195/2560 15/08/2560
5,160.00 72/560
01/12/2559

7
15

7,370.00 9/2560

24/11/2559

15

488.00 440/2560 19/01/2560

1

3,040.00 38/2560
99. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนา
บริหารจัดการ
บุคลากรและ
ฝึกอบรมของกอง
ช่าง

100. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
บริหารจัดการ
รับรองในการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่น

16,500.00

46,730.00

23/07/2560

15

2,500.00 1755/2560 03/08/2560
3,800.00 7/2560
01/12/2559

1
15

8,800.00 441/2560 19/01/2560

1

3,900.00 34/2560
540.00 26/2560

23/07/2560
10/11/2559

15
1

3,150.00 27/2560

10/11/2559

1

3,150.00 35/2560

28/11/2559

1

3,150.00 38/2560

13/12/2559

1

540.00 39/2560

13/12/2559

1

540.00 74/2560

03/02/2560

3

3,150.00 75/2560

03/02/2560

3

750.00 77/2560

23/02/2560

1

6,720.00 81/2560

01/03/2560

1

540.00 79/2560

01/03/2560

1

540.00 110/2560 05/04/2560

2

750.00 111/2560 05/04/2560

2

1,500.00 120/2560 27/04/2560

1

3,150.00 128/2560 05/05/2560

3

800.00 144/2560 16/06/2560

3

540.00 143/2560 16/06/2560

3

540.00 178/2560 21/07/2560

3

3,360.00 179/2560 21/07/2560

3

3,360.00 194/2560 11/08/2560

4

540.00 191/2560 09/08/2560

1

800.00 192/2560 09/08/2560

1

800.00 200/2560 17/08/2560

1

540.00 212/2560 26/09/2560

1

3,360.00 213/2560 26/09/2560

1

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จ.สระแก้ว
แผนการ
ดำเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

อนุมัติ
ลงนามสัญญา
งบประมาณ

เบิกจ่าย

100%

จำนวน
งบ
จำนวน
งบ จำนวน งบ
จำนวน งบ จำนวน งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

48.0 64.82 26.0 5.31 20.0 4.15 20.0 4.15 20.0 4.15

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

63.0 47.40 28.0 21.29 15.0 19.50 15.0 19.50 15.0 19.50

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

20.0 21.62

7.0 1.26

4.0 1.10

4.0 1.10

4.0 1.10

16.0

1.0 0.03

1.0 0.03

1.0 0.03

1.0 0.03

9.46

100.0 19.67 71.0 6.21 60.0 4.98 60.0 4.98 60.0 4.98

ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลคลองหาดทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

*******************************************************************

