รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบเดือนเมษายน 2561
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในระบบ e – plan
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผน ดังกล่าวฯ และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำแผน
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบเดือน
เมษายน 2561 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – เมษายน ) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลคลองหาด ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลคลองหาด
“คลองหาดตำบลน่าอยู่ แหล่งสินค้าเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา”
ข. พันธกิจของเทศบาลตำบลคลองหาด
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่า
อยู่อาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
4. พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
6. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต
สินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
7. พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
/…ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลคลองหาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะและงานอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
1. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
6. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมสนับและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร
4. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

/… ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่างๆ
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคของประชาชน
ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมือ่ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

2561
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

จำนวน
80 150,649,666.74
42,264,787
69
10,290,000
18

2562
จำนวน
งบประมาณ
133,955,000
79
48,163,987
68
26,306,000
15

2563
2564
จำนวน
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
187,243,000
79
72 156,334,000
30,678,987
30,498,987
67
65
9,140,000
4,210,000
13
15

14
25

11,716,000
8,590,000

12
24

6,796,000
5,610,000

14
24

8,526,000
5,610,000

10
24

3,476,000
5,610,000

206

223,510,453.74

198

220,830,987

197

241,197,987

186

200,128,987

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยโครงการ ที่
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 36,486,666.74 บาท สามารถแยกตามจำนวนยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

จำนวนโครงการ
15
31
4

งบประมาณตามเทศบัญญัติ
6,331,666.74
23,653,900
740,000

4
17
71

3,840,000
1,921,100
36,486,666.74

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคลองหาด มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

4. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
5. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
8. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
9. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
12. การพัฒนาด้าน

แหล่งที่มา
วัตถุ
จำนวนงบประมาณ
งบประมาณ
ประสงค์
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม รายได้อื่น ๆ
73,000 เพื่อให้เจาหน้าที่มีที่
อาคารสำนักงานเทศบาล
ทำงานให้เพียงพอและ
ตำบลคลองหาด
ได้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้สะดวก
และรวดเร็ว
ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
100,000 เพื่อให้เด็กอนุบาลมีศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
พัฒนาเด็กเล็กทีไ่ ด้
6 ศูนย์
มาตรฐานแข็งแรงและ
ปลอดภัย
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยาย รายได้อื่น ๆ
495,930 เพือ่ แก้ไขปัญหาความ
เขตประปา หมู่ 12
เดือดร้อนในการขาด
แคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
ของประชาชน
โครงการก่อสร้างถนน
569,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนน
รายได้อื่น ๆ
104,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนน
194,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 6
โครงการก่อสร้างถนน
1,110,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 9
โครงการก่อสร้างถนน
1,180,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 12
โครงการก่อสร้างถนน
555,070 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 13
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
500,000 เพื่อปรับปรุงดินลูกรังใน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2
ซอยของหมู่ บ้าน หมู่ 2
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
300,000 เพื่อปรับปรุงถนนดิน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3
ลูกรัง หมู่ 3
โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง รายได้อื่น ๆ
500,000 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
โครงการ

ผลผลิต
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 6
ศูนย์
ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดิน
ถนนคอนกรีต หมู่ 4

ถนนคอนกรีต หมู่ 5

ถนนคอนกรีต หมู่ 6

ถนนคอนกรีต หมู่ 9

ถนนคอนกรีต หมู่
12
ถนนคอนกรีต หมู่
13
ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู่ 2
ถนนลูกรัง หมู่ 3
ถนนลูกรัง หมู่ 9

โครงสร้างพื้นฐาน
13. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
14. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
15. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ 9
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ 12
โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าตลาดจุดผ่อนปรนบ้าน
เขาดิน
16. การพัฒนาด้านการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และผูป้ ่วยโรคเอดส์
ที่ดี

500,000
รายได้อื่น ๆ

12,000

รายได้อื่น ๆ

138,666.74

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

11,956,800

17. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ที่ดี
เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ฯลฯ
18. การพัฒนาด้านการ จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุงลาย
ที่ดี

400,000

19. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
20. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี

รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อใน
เขตพื้นที่เทศบาล

100,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตำบลคลองหาด

10,000

21. การพัฒนาด้านการ โครงการวางแผนครอบครัว
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุนัขและแมว
ที่ดี

30,000

22. การพัฒนาด้านการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารสถานศึกษา เพื่อ
ที่ดี
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1,064,000

100,000

หมู่ 9
เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายใน หมู่ 11
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ประชาชน
เพื่ออุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าจุดผ่อนปรนบ้าน
เขาดิน หมู่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลตำบลคลองหาด

ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู่ 11
ประชาชน หมู่ 12
หมู่ 8 จุดผ่อนปรน
บ้านเขาดิน

ผู้สูงอายุ จำนวน
1008 ราย ผู้พิการ
จำนวน 237 ราย
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน
11 ราย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุปกรณ์ต่างๆที่ออก
การป้องกันงานสาธารณ ช่วยเหลือประชาชน
ภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง
ภัยหนาว ฯลฯ
เพื่อป้องกันการแพร่
จัดซื้อสารเคมี
ระบาดของโรค
ทรายอะเบทและ
ไข้เลือดออก
ค่าจ้างเหมาในการ
ฉีดพ่นยากำจัด
ยุงลายในเขตพื้นที่
เพื่อรณรงค์และ
จำนวน 13 หมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์การแพร่
ระบาดการเกิดโรคติดต่อ
เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อ กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก
แม่ผู้เลี้ยงดูแลเด็กใน ก่อนวัยเรียน
ครอบครัวมีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพื่อควบคุมจำนวน
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ประชากรสัตว์และพาหะ ตำบลคลองหาด
นำโรค ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์
เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร นักเรียนในศูนย์
กลางวันและค่าจัดการ พัฒนาเด็กเล็กใน
เรียนการสอน
เขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาล

23. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จังหวัดสระแก้วโครงการ
ที่ดี
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
24. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คลองหาดโครงการอุดหนุน
ที่ดี
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดของ
อำเภอคลองหาด
25. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนการจัดงานสืบสาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
ที่ดี
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

26. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
27. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี

โครงการทัศนะศึกษา

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอคลองหาดตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี

28. การพัฒนาด้านการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
29. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
30. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี

โครงการอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
จัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้
หมู่บ้านและเครื่องออกกำลัง
กาย

31. การพัฒนาด้านการ โครงการอาหารกลางวัน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนในเขตความ
ที่ดี
รับผิดชอบของเทศบาล

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

100,000 เพื่อลดปัญหาทางสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอบายมุขอื่นๆ
100,000 เพื่อลดการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในพื้นที่

ท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว

60,000 เพือ่ ส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นอัน
ดีงาม
40,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
20,000 เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า
และประชาชนได้แสง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
150,000 เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม
ให้เด็กมีพัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัย

นิทรรศการแสดงผล
ผลิตภัณฑ์ของดี
อำเภอคลองหาด

2,335,100 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
50,000 เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
ให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา
4,472,000 เพื่ออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
เด็กนักเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
เทศบาล

นักเรียน นักศึกษา
เยาวชนในพื้นที่
ตำบลคลองหาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล
จำนวน 6 แห่ง
จัดงานรัฐพิธี ต่างๆ

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาล จำนวน
12 แห่ง
เด็กได้รับสารอาหาร
ครบ 6 ศูนย์
จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้ทุกหมู่บ้านหมู่ 113

เด็กนักเรียนในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาล

32. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ
33. การพัฒนาด้านการ โครงการสวนสาธารณะ หมู่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ 6 บ้านทับวังมน
ที่ดี
34. การพัฒนาด้านการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ติด (ฟุตบอล 7 คน)
ที่ดี

35. การพัฒนาด้านการ จัดการแข่งขันกีฬาตำบล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คลองหาดเพื่อส่งเสริม
ที่ดี
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ
36. การพัฒนาด้านการ กีฬาเทศบาลจังหวัด
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สระแก้ว พร้อม ก่อสร้าง
ที่ดี
สนามกีฬาของเทศบาล
ตำบลคลองหาด

37. การพัฒนาด้านการ สนับสนุนกิจการงานป้องกัน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ที่ดี

39. การพัฒนาด้านการ รณรงค์/ป้องกันและลด
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อุบัติเหตุทางถนนช่วง
ที่ดี
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
และเทศกาลอื่นๆ
40. การพัฒนาด้านการ ศูนย์ประสานและแก้ไข
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปัญหายาเสพติด เทศบาล

65,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
100,000 เพื่อสร้างบรรยากาศให้
ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพักผ่อน
และการออกกำลังกาย
70,000 เพื่อเป็นการเชื่อมความ
สามัคคีและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และเพื่อ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
200,000 เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน

เป็นศูนย์บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
จัดจ้างให้กับ อปท.

600,000 เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานในระดับชุมชน
ทั้งระดับอำเภอและ
ตำบล ให้เยาวชน
ประชาชน ได้ใช้เป็น
สถานที่เล่นออกกำลัง
กายและฝึกซ้อมกีฬา
150,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจการของศูนย์
อปพร.เทศบาลตำบล
คลองหาด

ร้อยละของสถานที่
ออกกำลังกาย

หมู่ที่ 6 บ้านทับวัง
มน -ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
-จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ณ
สนามโรงเรียนบ้าน
ป่าช้ากวาง หมู่ท3ี่

จัดการแข่งขันกีฬา
ในเขตเทศบาล
ตำบลคลองหาด

ฝึกอบรมให้ความรู/้
ซักซ้อมอปพร.อยู่
เสมอ และเป็น
ค่าตอบแทน อปพร.
ในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ในงาน
ป้องกันสาธารณะภัย
50,000 เพื่อรณรงค์ป้องกันการ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ
เกิดอุบัติเหตุบนท้อง งบประมาณ
ถนนในช่วงเทศกาล
บุคลากร
ต่างๆ
ค่าตอบแทน อปพร.
และอื่นๆ
100,000 เพื่อส่งเสริมสร้างความ นักเรียน/นักศึกษา
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ กลุ่มเสี่ยง

ที่ดี
40. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
41. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี

คลองหาด
โครงการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา วันสำคัญต่างๆ

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ตาม รายได้อื่น ๆ
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ จำนวน 200,000
บาทและค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ปกป้องสถาบัน สร้างความ
ปรองดองและสามานฉันท์
ของคนในชาติ 100,000
บาท
42. การพัฒนาด้านการ จัดงานประเพณีสงกรานต์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมความสัมพันธ์ไทยที่ดี
กัมพูชา

43. การพัฒนาด้านการ ส่งเสริม/สนับสนุนประเพณี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่ดี
หมู่ 11และ หมู่ 12 แห่
ปราสาทผึ้ง
44. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
45. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี

โครงการจัดงานรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าการจัดการเรียนการ
สอน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
46. การพัฒนาด้านการ โครงการซ่อมแซมศูนย์
รายได้อื่น ๆ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3
ที่ดี
ศูนย์

ชุมชน ให้มีการเฝ้าระวัง
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
50,000 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จริยธรรม ค่านิยม
จำนวน 6 แห่ง
390,000 เพื่อให้ประชาชนได้น้อม ในเขตพื้นที่เทศบาล
รำลึกในพระมหา
ตำบลคลองหาด
กรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวฯ และ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ
150,000 เพื่อประชาชนและ
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
งานประเพณีสงกรานต์
และเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ

จัดกิจกรรมงานรด
น้ำขอพรผู้สูงอายุ
และมอบของขวัญ
แก่ผู้สูงอายุ

20,000 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่ง
เป็นประเพณีที่เก่าแก่
ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่น
หลังสืบต่อไป
50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
รดน้ำผูส้ ูงอายุ

-แห่ปราสาทผึ้ง -จัด
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลคลองหาด

323,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เด็กนักเรียนจำนวน
เรียนการสอนของศูนย์ 190 ราย
พัฒนาเด็กเล็ก

348,000 เพื่อซ่อมแซมอาคาร 1. ซ่อมแซมอาคารศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน พัฒนาเด็กเล็ก
ขาช่องแคบ จำนวน
จำนวน 3 ศูนย์
64,000 บาท 2. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้า
กวาง จำนวน
189,000 บาท 3.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เขาเลื่อม จำนวน
95,000 บาท
40,000 เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ประชาชนในพื้นที่
และประชาชนตระหนัก จำนวน 13 หมู่ เข้า
ถึงปัญหาที่ตามมา
ร่วมกิจกรรม

47. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
48. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปลูกป่าเฉลิมระเกียรติฯและ
โครงการปลูกหญ้าแฝก

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอคลองหาดตาม
โครงการจัดงานชมพู่หวาน
และของดีคลองหาด

100,000 เพื่อให้ประชานในพื้นที่
ได้นำเอาสินค้าทางการ
เกษตรมาแสดงและ
จำหน่ายในงาน

49. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
50. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
51. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่
6

100,000 เพื่อปรับปรุงพื้นที่
บริเวณสวนสาธารณะ
หมู่ 6 รอบอ่างเก็บน้ำ

52. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชนตำบลคลอง
หาด หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ 13

53. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ก่อสร้างอาคารขายของ
ทั่วไป จำนวน 1,000,000
บาทและ อาคารขายของ
เบ็ดเตล็ด จำนวน
2,000,000 บาท ตลาด
จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้า รายได้อื่น ๆ
ตลาดเขาดิน

54. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการขุดสระน้ำ 5 ลูก รายได้อื่น ๆ
(หมู่ 12, จำนวน 2 ลูก, หมู่
11 จำนวน 1 ลูก, หมู่ 3
จำนวน จำนวน 2 ลูก)
ปรับภูมิทัศน์ตกแต่งอาคาร รายได้อื่น ๆ
สำนักงานเทศบาลหลังใหม่

500,000 เพื่อขุดสระให้จำนวน 3
หมู่บ้าน 1. หมู่ 3
จำนวน 2 ลูก 2. หมู่
11 จำนวน 1 ลูก 3.
หมู่ 12 จำนวน 2 ลูก
300,000 เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
สวยงามรอบบริเวณ
สำนักงาน
50,000 เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
3,000,000 เพื่อไห้มีตลาดเพียงพอ
สำหรับผู้ซื้อผู้ขาย

จัดกิจกรรมแสดง
สินค้าและจำหน่าย
พืชผลทางการ
เกษตร ณ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาด
ปรับปรุงพื้นที่
สวนสาธารณะ
หมู่ 6

สระน้ำ จำนวน 5
ลูก

มีสวนหย่อมและ
ต้นไม้ทไี่ ห้ความรม
รื่นสวยงาม
ประชาชนภายใน
ตำบลคลองหาด มี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
ประชาชนมีสถานที่
สำหรับซื้อขาย

490,000 เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
และอุปกรณ์
ประชาชนที่มาใช้บริการ

55. การพัฒนาด้านการ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
บริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสี่ปีและการแถลง
ผลงานการปฏิบัติงาน
ประจำปี
56. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนา
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง เช่น ระบบ
e-laas, ระบบแผนที่ภาษี
ฯลฯ
57. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดู รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสำนักงานและผู้นำชุมชน

58. การพัฒนาด้านการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
บริหารจัดการ
ราชการ ภายในประเทศ
และต่างประเทศของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลตำบล
คลองหาด
59. การพัฒนาด้านการ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ของพนักงานกองคลัง
60. การพัฒนาด้านการ การประชาสัมพันธ์/จัดทำ
บริหารจัดการ
วารสารต่างๆของเทศบาล
61. การพัฒนาด้านการ จัดการเลือกตั้ง
บริหารจัดการ
62. การพัฒนาด้านการ เพือ่ จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
บริหารจัดการ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
63. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการ
และฝึกอบรมของสำนักปลัด

จุดตลาดบ้านเขาดินให้
เพียงพอ
20,000 เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ

ออกประชุม
ประชาคมแผนฯใน
พื้นที่ จำนวน 13
หมู่บ้าน

80,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมพนักงาน
สนับสนุนการดำเนินงาน เทศบาลที่มสี ่วน
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบ เกีย่ วข้อง
(e-laas)
31,100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน คณะผู้บริหาร
การปฏิบัติงาน
สมาชิก พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้นำ
ชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
100,000 เพื่อให้การเดินทางไป คณะผู้บริหาร
ราชการ/ฝึกอบรม สมาชิก พนักงาน
ประชุม - สัมมนา ใน เทศบาล และลูกจ้าง
ต่างประเทศของ
ข้าราชการและพนักงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
80,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้
บุคลากรทีไ่ ด้รบั กา
บุคลากรไปอบรม
รอยรม
พัฒนาความรู้ในกองคลัง
50,000 เพื่อประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสารของ จัดทำวารสาร
เทศบาล
จำนวน 1,000 เล่ม
500,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งจำนวน 13
จัดการเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
500,000 เพื่อเป็นค่ากรณีฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับอุบัติเหตุสา
จำนวน 13 หมู่บ้าน
ธารณภัยต่างๆ หรือ
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
150,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปอบรม จำนวนพนักงานที่
ภายในประเทศของ
เข้าร่วมอบรม
พนักงาน พนักงานจ้าง

64. การพัฒนาด้านการ โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไปราชการ
ภายในประเทศของกองคลัง
65. การพัฒนาด้านการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่าย
บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ ต้อนรับบุคคลและคณะ
บุคคลฯ จำนวน 50,000
บาท และค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการฯจำนวน
100,000 บาท
66. การพัฒนาด้านการ โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศของพนักงานกอง
สาธารณสุข
67. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนาบุคลากร รายได้อื่น ๆ
บริหารจัดการ
และฝึกอบรมของกอง
สาธารณสุข
68. การพัฒนาด้านการ โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศของพนักงานของ
กองช่าง
69. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการ
และฝึกอบรมของกองช่าง
70. การพัฒนาด้านการ โครงการค่าใช่จ่ายในการ
บริหารจัดการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศของเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
71. การพัฒนาด้านการ โครงการพัฒนาบุคลากร
บริหารจัดการ
และฝึกอบรมของกอง
การศึกษา

ของสำนักปลัด
50,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
ของพนักงาน พนักงาน
จ้างของกองคลัง
150,000 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
และพิธีการในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลและเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯลฯ

จำนวนพนักงานที่
เข้าร่วมอบรม
บุคคลหรือคณะ
บุคคล

30,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ พนักงานกอง
ลงทะเบียน อบรมของ สาธารณสุขเข้ารับ
พนักงานกองสาธารณสุข การอบรม
40,000 เพื่อเพิ่มความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
กองสาธารณสุข
30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ของกองช่าง

พนักงานกอง
สาธารณสุข

40,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การไปอบรม
20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ของพนักงานกอง
การศึกษา
50,000 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน อบรม
ของพนักงานกอง
การศึกษา

พนักงานกองช่างที่
เดินทางไปอบรม
จำนวนพนักงานกอง
การศึกษาที่เดินทาง
ไปราชการ

จำนวนพนักงานกอง
ช่างที่เดินทางไป
ราชการ

จำนวนพนักงานของ
พนักงานกอง
การศึกษาที่ได้รับ
การอบรม

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลคลองหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 12,987,395 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ
จำนวนเงิน 12,200,954 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงก การเบิกจ่าย
ลงนามในสัญญา าร
งบประมาณ
2
356,546.03
2
356,546.03
12 11,013,523.48 12 10,227,082.48

โครงการ

2

596,000

2
786,077.80
11
235,248
29 12,987,395.31

2

596,000

2
786,077.80
11
235,248
29 12,200,954.31

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลคลองหาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
2. การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
3. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

4. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ขยาย
เขตประปา หมู่
12
โครงการอุดหนุน
ขยายเขตไฟฟ้า
ตลาดจุดผ่อน
ปรนบ้านเขาดิน
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยโรค
เอดส์

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา เพื่อ
จ่ายเป็นค่า
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

แหล่งที่มา
งบ
ประมาณ
รายได้
อื่น ๆ

รายได้
อื่น ๆ

เงิน
อุดหนุน
แบบมีวัตถุ
ประสงค์

ระยะ
จำนวน
เวลาการ
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา
งบประมาณ
ดำเนิน
งาน
495,930
217,879.29 730/2561 31/01/2561
1

138,666.74

11,956,800

1,064,000

25,295.87 731/2561 31/01/2561

1

113,370.87 803/2561 08/02/2561

1

970,500 1/2561

01/10/2560

10

972,300 2/2561

01/11/2560

10

970,900 3/2561

04/12/2560

1

970,900 4/2561

01/01/2561

10

971,300 5/2561

01/02/2561

10

970,100 6/2561

01/03/2561

10

28,700 320/2561 27/11/2560

1

20,500 321/2561 27/11/2560

1

28,700 322/2561 27/11/2560

1

20,500 323/2561 27/11/2560

1

41,000 324/2561 27/11/2560

1

16,400 325/2561 27/11/2560

1

13,300 589/2561 11/01/2561

1

5. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี
6. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

อุดหนุนการจัด
งานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงาน
กาชาดจังหวัด
สระแก้ว
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

7. การพัฒนา โครงการอาหาร เงิน
ด้านการ
เสริม (นม)
อุดหนุน
ส่งเสริม
แบบมีวัตถุ
คุณภาพชีวิต
ประสงค์
ที่ดี
8. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในเขตความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล

เงิน
อุดหนุน
แบบมีวัตถุ
ประสงค์

9,500 590/2561 11/01/2561

1

13,300 591/2561 11/01/2561

1

13,300 592/2561 11/01/2561

1

19,000 593/2561 11/01/2561

1

7,600 594/2561 11/01/2561

1

23,800 787/2561 05/02/2561

1

17,000 788/2561 05/02/2561

1

23,800 789/2561 05/02/2561

1

13,200 790/2561 05/02/2561

1

34,000 791/2561 05/02/2561

1

13,600 792/2561 05/02/2561

1

60,000

60,000 830/2561 08/02/2561

1

150,000

45,000 28/2561 08/01/2561

2

28,500 29/2561 08/01/2561

2

20,000 161/2561 08/01/2561

5

20,000 162/2561 08/01/2561

5

20,000 163/2561 08/01/2561

5

6,500 164/2561 08/01/2561

3

10,000 165/2561 08/01/2561

5

2,335,100

4,472,000

179,922.40 9/2561

31/10/2560

140

1,075,763.08 10/2561 31/10/2560

140

200,000 486/2561 25/12/2560

1

196,000 485/2561 25/12/2560

1

9. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

10. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

11. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ
การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
(ฟุตบอล 7 คน)

กีฬาเทศบาล
จังหวัดสระแก้ว
พร้อม ก่อสร้าง
สนามกีฬาของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด

65,000.00

70,000

600,000.00

344,000 487/2561 25/12/2560

1

196,000 488/2561 25/12/2560

1

87,000 489/2561 25/12/2560

1

95,000 490/2561 25/12/2560

1

344,000 805/2561 08/02/2561

1

212,000 806/2561 08/02/2561

1

196,000 807/2561 08/02/2561

1

87,000 808/2561 08/02/2561

1

196,000 809/2561 08/02/2561

1

95,000 810/2561 08/02/2561

1

65,000 00252/61 13/11/2560

1

28,400 2/2561

02/10/2560

2

30,600 1/2561

03/10/2560

30

1,980 56/2561 02/10/2560

1

3,000 57/2561 02/10/2560

1

3,000 58/2561 02/10/2560

1

3,000 4/2561

02/10/2560

2

76,300 11/2561 19/02/2561

30

4,080 208/2561 06/02/2561

3

58,840 12/2561 23/02/2561

30

31,150 40/2561 16/02/2561

3

69,654 41/2561 19/02/2561

3

18,000 212/2561 19/02/2561

3

21,600 214/2561 19/02/2561

3

15,000 216/2561 19/02/2561

3

12. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ค่าใช้จ่ายงานรัฐ รายได้
พิธี ตามโครงการ อื่น ๆ
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ จำนวน
200,000 บาท
และค่าใช้จ่าย
กิจกรรมปกป้อง
สถาบัน สร้าง
ความปรองดอง
และสามานฉันท์
ของคนในชาติ
100,000 บาท

13. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

ส่งเสริม/
สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น หมู่ 11
และ หมู่ 12 แห่
ปราสาทผึ้ง
14. การพัฒนา โครงการ
ด้านการ
สนับสนุน
ส่งเสริม
ค่าใช้จ่ายการ
คุณภาพชีวิต บริหารศึกษา
ที่ดี
เพื่อจ่ายเป็นค่า
การจัดการเรียน
การสอน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15. การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และการ
จัดการ
ทรัพยากรฯ

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาดตาม
โครงการจัดงาน
ชมพู่หวานและ
ของดีคลองหาด

390,000

20,000

323,000

100,000

24,234 220/2561 20/02/2561

3

6,800 213/2561 19/02/2561

3

13,000 222/2561 21/02/2561

1

750 74/2561 20/10/2560

3

14,250 72/2561 20/10/2560

4

285,000 73/2561 20/10/2560

5

20,000 3/2561

02/10/2560

2

59,500 493/2561 28/12/2560

1

59,500 494/2561 28/12/2560

1

42,500 499/2561 28/12/2560

1

42,500 500/2561 28/12/2560

1

85,000 501/2561 28/12/2560

1

34,000 502/2561 28/12/2560

1

100,000 832/2561 09/02/2561

1

16. การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และการ
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
17. การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
18. การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
19. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

20. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

21. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

โครงการขุดสระ รายได้อื่น
น้ำ 5 ลูก (หมู่ ๆ
12, จำนวน 2
ลูก, หมู่ 11
จำนวน 1 ลูก,
หมู่ 3 จำนวน
จำนวน 2 ลูก)

500,000

496,000 172/2561 16/01/2561

30

ปรับภูมิทัศน์
ตกแต่งอาคาร
สำนักงาน
เทศบาลหลังใหม่
โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าตลาด
เขาดิน
ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสี่ปี
และการแถลง
ผลงานการ
ปฏิบัติงาน
ประจำปี
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ของ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด

รายได้อื่น
ๆ

300,000

296,077.80 173/2561 16/01/2561

30

รายได้อื่น
ๆ

490,000

490,000 170/2561 11/01/2561

30

20,000

18,000 174/2561 16/01/2561

7

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรของ
พนักงานกองคลัง

100,000

80,000

3,936 8/2561

26/01/2561

15

4,766 9/2561

26/01/2561

15

5,440 10/2561 02/02/2561

15

2,400 916/2561 21/02/2561

1

15,000 00148/61 19/10/2560

1

18,000 00151/61 01/11/2560

1

15,600 413/2561 13/12/2560

1

9,800 6/2561

17/12/2560

15

2,000 717/2561 30/01/2561

1

22. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
23. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรมของ
สำนักปลัด
โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ
ของกองคลัง

150,000

50,000

12,000 826/2561 08/02/2561

1

4,800 858/2561 15/02/2561

1

6,000 793/2561 01/02/2561

1

4,800 859/2561 15/02/2561

1

8,470 2/2561

17/11/2560

15

5,976 5/2561

17/12/2560

15

2,184 571/2561 09/01/2561

1

10,680 7/2561
24. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

25. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

เพื่อจ่ายเป็นค่า
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ ต้อนรับ
บุคคลและคณะ
บุคคลฯ จำนวน
50,000 บาท
และค่าเลี้ยง
รับรองในการ
ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการ
ฯจำนวน
100,000 บาท

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ประเทศของพน
ง.กองสาธารณสุข

150,000

30,000

20/01/2561

15

540 86/2561 09/11/2560

1

3,360 87/2561 09/11/2560

1

800 106/2561 22/12/2560

3

3,360 154/2561 28/12/2560

1

540 153/2561 28/12/2560

1

1,200 176/2561 18/01/2561

1

540 209/2561 07/02/2561

1

3,360 210/2561 07/02/2561

1

2,008 3/2651

24/11/2560

15

26. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

27. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
28. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

29. การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ

โครงการพัฒนา รายได้อื่น
บุคลากรและ
ๆ
ฝึกอบรมของกอง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรมของกอง
ช่าง
โครงการค่าใช่
จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ประเทศของ
เจ้าหน้าที่
บุคลากรทาง
การศึกษา
โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรมของกอง
การศึกษา

40,000

40,000

20,000

50,000

736 596/2561 11/01/2561

1

296 784/2561 05/02/2561

1

400 991/2561 05/03/2561

1

500 3/2561

24/11/2560

15

1,000 783/2561 05/02/2561

1

6,000 780/2561 01/02/2561

1

6,000 781/2561 01/02/2561

1

4,800 862/2561 15/02/2561

1

6,000 794/2561 01/02/2561

1

6,000 844/2561 01/02/2561

1

2,456 4/2561
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29,500 00290/61 22/11/2560

1

6,000 771/2561 01/02/2561

1

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จ.สระแก้ว

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี
3.การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนการดำเนินการ
อนุมัติ
ทั้งหมด
งบประมาณ
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

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

80 150.65

28

6.33

2

0.36

69

42.26

32 23.65

18

10.29

4

0.74

2

0.60

2 0.60

2 0.60

14
25

11.72
8.59

4
17

3.84
1.92

2
11

0.79
0.24

2 0.79
11 0.24

2 0.79
11 0.24

12 11.01

2 0.36
10.2
12
3

2 0.36
10 9.42

ช. ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

