ประกาศ เทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการเทศบาลตำบลคลองหาด ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลคลองหาด
" คลองหาดตำบลน่าอยู่ แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดน ไทย กัมพูชา "
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลคลองหาด
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่อาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย ? กัมพูชา ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลคลองหาดได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและสะพาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
4. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภค
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
1. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
6. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่ง
พืชพลังงานทดแทน
2. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอด
สารพิษเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร
4. พัฒนาและบริการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย - กัมพูชา
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่างๆ
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคของประชาชน

ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 25592561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

2559

2560

2561

จำนวน
34

งบประมาณ
10,856,171.40

จำนวน
2

งบประมาณ
80,000

จำนวน
2

งบประมาณ
80,000

61

18,598,412

15

1,150,000

15

1,150,000

60

16,591,535

82

40,120,360

82

18,070,360

16

2,642,500

11

134,500

12

634,500

49

5,844,616

2

150,000

2

150,000

220

54,283234.40

112

41,634,860

113

20,084,860

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณการจัดทำแผน 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

จำนวนเงิน(ล้านบาท)

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 เดือนกันยายน
พ.ศ.2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 157 โครงการ งบประมาณ
62,842,334 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
3.การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ
34
10,929,521.40
47
13,503,792.24
19
4,019,846
11
46
157

1,396,000
32,993,174
62,842,333.64

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รีบงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคลองหาด มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 9
การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าส่วนภูม
ภาค โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ 4
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนน
โครงสร้างพื้นฐาน คอนกรีต คสล.หมู่
13 กว้าง 4 ม.
ยาว 153 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ม.
3,4,7,11
การพัฒนาด้าน ขยายเขตประปา รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน หมู่ 7
เอง
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

วางท่อประปา หมู่
2
โครงการปักเสา
และเดินสายไฟ
(กลุ่มบ้านตาสอย)
หมู่ 11
การพัฒนาด้าน ปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบเสียงตาม
สาย หมู่ 3

การพัฒนาด้าน ปรับปรุงและ
รายได้จัดเก็บ
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมศาลา เอง
ประชาคม หมู่ 3

จำนวน
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ
ประสงค์
2,880,000.0 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ก่อสร้างระบบ
0 น้ำประปาหมู่ 9
ประปา หมู่ 9
200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
หมู่ 4
อุดหนุนให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมภาค โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4

343,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร ร้อยละ 90
ไปมาได้สะดวก

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร ร้อยละ 90
ไปมาได้สะดวก

243,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภคใช้อย่าง
เพียงพอ
94,000.00 เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
และป้องกันน้ำท่วม
124,815.50 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

หมู่ 7

วางท่อประปา
หมู่ 2
หมู่ 11 บ้านป่า
ตะแบก

0.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ ร้อยละ 90
ข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบันได้ทันต่อ
เหตุการณ์
0.00 เพื่อเป็นสถานที่ให้
ร้อยละ 70
ประชาชนได้ประกอบ
กิจกรรมหมู่บ้าน

10. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
11. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ขยายเขตไฟฟ้า
0.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ร้อยละ 80
หมู่ 11
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างถนน
1,028,000.0 เพื่อให้ประชาชนมีถนน หมู่ 1
คอนกรีตเสริม
0 ที่มีคุณภาพ เพื่อลด
เหล็ก หมู่ 1
อุบตั ิเหตุ
12. การพัฒนาด้าน บำรุงรักษาถนน รายได้จัดเก็บ 500,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ ภายในตำบล
โครงสร้างพื้นฐาน ลูกรังภายในตำบล เอง
เดือดร้อนของ
คลองหาด
ประชาชนในพื้นที่
13. การพัฒนาด้าน โครงการปักเสา รายได้จัดเก็บ 148,537.40 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน หมู่ 9
โครงสร้างพื้นฐาน และเดินสายไฟ เอง
การปักเสาและเดิน
แรงต่ำ ซอยโรง
สายไฟแรงต่ำ ซอยโรง
ไหม หมู่ 9
ไหม หมู่ 9
14. การพัฒนาด้าน อุดหนุนการไฟฟ้า
520,000.00 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน สำนักงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนภูมภาค
ภูมภาค โครงการขยาย เทศบาลตำบล
โครงการขยาย
ไฟฟ้าสำนักงานบริการ คลองหาด
ไฟฟ้าสำนักงาน
ประชาชนของ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาล
15. การพัฒนาด้าน เจาะบ่อบาดาล
376,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ร้อยละ 90
โครงสร้างพื้นฐาน และติดตั้งปั้ม
น้ำบริโภคเพียงพอ
ซับเมิสพร้อม
ตู้ควบคุม
16. การพัฒนาด้าน ปรับปรุงสนาม
78,000.00 เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ร้อยละ 80
โครงสร้างพื้นฐาน กีฬา หมู่ 1
หมู่ 1 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่ได้
ออกกำลังกาย
17. การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็น
220,000.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ภายในตำบล
โครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างเหมาซ่อม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อ คลองหาด
ไฟฟ้าและอื่นๆ
ใช้ในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
18. การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่องผสม
34,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เทศบาล
โครงสร้างพื้นฐาน คอนกรีต
ผสมคอนกรีตเพื่อการ
ดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลคลองหาด
19. การพัฒนาด้าน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายได้จัดเก็บ 600,850.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่า ร้อยละ 80
โครงสร้างพื้นฐาน
เอง
วัสดุก่อสร้างในการ
ดำเนินงานของเทศบาล
20. การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็นค่า
105,000.00 เพื่อปรับปรุงที่ดินและ ภายในตำบล

โครงสร้างพื้นฐาน บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงาน
ปรับเกรดถนน
ลูกรังเพื่อกลบ
หลุมบ่อ
21. การพัฒนาด้าน ซ่อมแซมถนน
โครงสร้างพื้นฐาน ภายในตำบลโดย
จ้างรถบรรทุกและ
จ้างรถเกรด
22. การพัฒนาด้าน ก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ประปาหมู่บ้าน
หมู่ 10
23. การพัฒนาด้าน ปักเสาและเดิน
โครงสร้างพื้นฐาน สายไฟกลุ่มสัน
เขื่อน หมู่ 9
24. การพัฒนาด้าน ปรับปรุงถนนที่น้ำ
โครงสร้างพื้นฐาน ท่วมขัง (ขุดร่องน้ำ
,วางท่อ,ลงดิน
ลูกรัง) หมู่ 13
25. การพัฒนาด้าน ซ่อมแซมถนน
โครงสร้างพื้นฐาน คสล. พื้นที่ไม่ต่ำ
กว่า 225 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หมู่
13
26. การพัฒนาด้าน วางท่อระบายน้ำ
โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทำบ่อพัก
หมู่ 1
27. การพัฒนาด้าน วางท่อประปา หมู่
โครงสร้างพื้นฐาน 3
28. การพัฒนาด้าน โครงการปักเสา
โครงสร้างพื้นฐาน และเดินสายไฟ
ภายในหมู่ 3

29. การพัฒนาด้าน

โครงการปักเสา

สิ่งก่อสร้างงานปรับ
เกรดถนนลูกรังเพื่อ
กลบหลุมบ่อในเขต
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
491,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
รถบรรทุกและรถเกรด
เพื่อซ่อมถนนภายใน
ตำบลคลองหาด
499,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ 10 เพื่ออุปโภค
บริโภค
299,600.00 เพื่อปักเสาและเดิน
สายไฟในสันเขื่อน หมู่
9 เพื่อความสว่าง
65,000.00 เพื่อปรับปรุงถนนที่น้ำ
ท่วมขัง ของหมู่ 13
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว
157,000.00 เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

คลองหาด

ร้อยละ 80

หมู่ 10

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

657,000.00 เพื่อวางท่อระบายน้ำ ม.1
ให้กับประชาชนหมู่ 1
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
90,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวาง หมู่ 3
ท่อประปา หมู่ 3 ให้มี
น้ำใช้อุปโภคบริโภค
92,763.65 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย หมู่ 3
ปักเสาและเดินสายไฟ
ภายในหมู่บ้านเพื่อให้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
118,898.40 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปัก

หมู่ 6 บ้านทับ

โครงสร้างพื้นฐาน และเดินสายไฟ
หมู่ 6 บ้านทับวัง
มน
30. การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 4
31. การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

เสาและเดินสาย หมู่ 6 วังมน
บ้านทับวังมน
150,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
180,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
หลอดไฟ อุปกรณ์ซ่อม
บำรุงไฟฟ้า วิทยุ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เช่น
หลอดไฟ
อุปกรณ์ซ่อม
บำรุงไฟฟ้า วิทยุ
50,556.45 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วิทยุ เช่น
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์ซ่อม
วิทยุ เพื่อให้ประชาชนมี บำรุงไฟฟ้า วิทยุ
ไฟฟ้าใช้
60,000.00 เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วน หมู่ 3
ภูมิภาค โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ 3

32. การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

33. การพัฒนาด้าน เพื่ออุดหนุนไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนภูมิภาค
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ 3
34. การพัฒนาด้าน อุดหนุนการไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนภูมิภาค
โครงการขยาย
ไฟฟ้าหมู่ 9 ซอย
ถ้ำเพชรฯ
35. การพัฒนาด้าน อุดหนุนการจัด
การส่งเสริม
งานสิบสาน
คุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงาน
กาชาด จังหวัด
สระแก้ว และงาน
ประกอบแสง สี
เสียง และสื่อผสม
งานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพา
36. การพัฒนาด้าน อุดหนุนที่ทำการ
การส่งเสริม
ปกครองอำเภอ
คุณภาพชีวิตที่ดี คลองหาดตาม
โครงการจัดงานรัฐ

ก่อสร้างประปา
หมู่ 4

423,000.00 เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า หมู่ 9 ซอยถ้ำ
ส่วนภูมิภาค โครงการ เพชรฯ
ขยายไฟฟ้าหมู่ 9 ซอย
ถ้ำเพชรฯ
รายได้จัดเก็บ
เอง

65,000.00 เพื่อส่งเสริมและรักษา
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นอัน
ดีงาม

1.นิทรรศการ
แสดงผลิตภัณฑ์
และของดีคลอง
หาด 2.จัด
กิจกรรมการ
แสดงประกอบ
แสง สี เสียง
และสื่อผสม งาน
สืบสาน
วัฒนธรรมเบื้อง
บูรพา
รายได้จัดเก็บ 475,000.00 เพื่อให้ข้าราชการ
จัดงานรัฐพิธี
เอง
ประชาชน ได้แสดง
วันปิยะมหาราช
ความจงรักภักดีต่อ
5 ธันวาคม 12
สถาบันพระมหากษัตริย์ สิงหาคม ตาม

37. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

38. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
39. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

40. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

41. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

42. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
43. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

พิธี เช่น งานวันที่
5 งานวันที่ 12
สิงหาคม และ
กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ
จัดงานรดน้ำขอ
พรผู้สูงอายุ

ความเหมาะสม

80,000.00 เพื่อให้ประชาชนและ จัดกิจกรรมงาน
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
รดน้ำขอพร
กิจกรรม งานประเพณี ผู้สูงอายุและ
สงกรานต์และแสดง มอบของขวัญแก่
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
โครงการจัดสร้าง
150,000.00 เพื่อให้การจัดงานฯ
อุดหนุนที่ทำการ
อุทธยานพุทธ
ดำเนินไปได้ตาม
ปกครองจังหวัด
มณฑลสระแก้ว
วัตถุประสงค์
สระแก้ว
ตรวจร้านจำหน่าย รายได้จัดเก็บ
0.00 เพื่อตรวจสอบร้านค้าใน ร้อยละ 80
อาหารให้ป้าย
เอง
พื้นที่ความรับผิดชอบ
รับรองคุณภาพ
ของเทศบาล
ร้านอาหารให้ได้รับ
คุณภาพพร้อมออกป้าย
รับรองคุณภาพ
อุดหนุนศูนย์
รายได้จัดเก็บ 100,000.00 เพื่อเป็นสถานที่ออก ร้อยละ 90
อำนวยการพลัง เอง
กำลังกายและให้
แผ่นดินเอาชนะยา
ประชาชนในพื้นที่หันมา
เสพติดจังหวัดสะ
สนใจการออกกำลังกาย
แก้ว
กิจกรรมวันเด็ก รายได้จัดเก็บ 200,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 90
แห่งชาติ มอบ เอง
เด็กร่วมกิจกรรมวันเด็ก
ทุนการศึกษาเด็ก
และมอบทุนการศึกษา
ด้อยโอกาส
ให้แก่เด็กอนุบาล
นักเรียนในเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาล
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน 2,261,382.2 เพื่อให้นักเรียนในเขต ร้อยละ 80
อาหารเสริม (นม) แบบมี
4 พื้นที่ได้รับสารอาหาร
วัตถุประสงค์
(นม) ทุกราย
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน 908,000.00 เพื่อให้นักเรียนในเขต นักเรียนโรงเรียน
อาหารกลางวัน แบบมี
พื้นที่ได้รับสารอาหาร บ้านคลองหาด
โรงเรียนบ้าน
วัตถุประสงค์
ครบทุกหมู่ ทุกราย
คลองหาด

44. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

45. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
46. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
47. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
48. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
49. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุนศูนย์จัดซื้อ รายได้จัดเก็บ
จัดจ้างระดับ
เอง
อำเภอ

70,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าไฟฟ้า ศูนย์
จัดซื้อจัดจ้างระดับ
อำเภอ
จัดซื้อวัคซีนโรค รายได้จัดเก็บ 120,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละ 90
พิษสุนัขบ้า
เอง
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
รณรงค์ป้องกัน รายได้จัดเก็บ 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ร้อยละ 80
โรคติดต่อในพื้นที่ เอง
ตระหนักถึงโรคติดต่อ
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ติดตั้ง
กล้อง CCTV
สมทบทุน
เงินอุดหนุน
หลักประกัน
เฉพาะกิจ
สุขภาพ สปสช.
ตำบลคลองหาด
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์ และ
เทศกลาอื่นๆ

50. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดฟุตบอล
7 คน ตำบลคลอง
หาด

51. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดเตรียมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
จังหวัดสระแก้ว
และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน
รายการอื่นๆ

52. การพัฒนาด้าน

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

850,000.00 เพื่อให้ประชาชนสัญจร ภายในตำบล
ไปมาปลอดภัยในชีวิต คลองหาด
และทรัพย์สิน

224,000.00 เพื่อสนับสนุนกับ
โครงการหลักประกัน
สุขภาพชีวิตตำบลคลอง
หาด
64,936.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมงานช่วง
เทศกาล เพื่อลด
อุบัติเหตุให้กับ
ประชาชนที่ใช้ถนนช่วง
เทศกาล
70,000.00 เพื่อให้เยาวชนในตำบล
คลองหาดและ
ประชาชนตระหนักถึง
การออกกำลังกายและ
การมีส่วนร่วมกิจกรรม
รายได้จัดเก็บ 60,000.00 เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
เอง
กีฬาหมู่บ้านตำบลคลอง
หาด

2,540.00 เพื่อส่งเสริมการออก

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ประชาชน

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
53. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
54. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
55. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

มอบให้หมู่บ้าน
เช่น ฟุตบอล
ตะกร้อ ฯลฯ
จัดงานกิจกรรม
ทางศาสนา

กำลังกาย สร้างความ เยาวชน ทุกหมู่
เข้มแข็งให้ชุมชน
รายได้จัดเก็บ
เอง

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด IP

56. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด คตส.ทต.ค
ลองหาด
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาสนาม
ฟุตซอล หมู่ 8

57. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
58. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

บวชเณรและ
ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรรติฯ
ศึกษาดูงาน
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ

รายได้จัดเก็บ
เอง

59. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

ทำบุญขึ้น
สำนักงานใหม่

รายได้จัดเก็บ
เอง

60. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดงานนมัสการ
หลวงพ่อทันใจ

61. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

บวชเณรภาคฤดู รายได้จัดเก็บ
ร้อน
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

60,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี ประชาชน
ส่วนร่วมจัดกิจกรรม
ทางศาสนาในวันสำคัญ
42,200.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน กล้องวงจร
ของเทศบาลตำบล
ปิด IP
คลองหาด
8,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนิน คตส.ทต.คลอง
กิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพื่อ หาด
เอาชนะยาเสพติดตำบล
คลองหาด
2,500,000 เพื่อส่งเสริมการออก สนามฟุตซอล
กำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ 8
ของประชาชนหมู่ 8
และในพื้นที่ใกล้เคียง
30,050.00 เพื่อบวชเณรและปฏิบัติ ร้อยละ 80
เฉลิมพระเกียรติฯ
10,000.00 เพื่อให้พนักงาน
ร้อยละ 80
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูงาน
นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ
14,200.00 เพื่อทำบุญขึ้นสำนักงาน ร้อยละ 100
ใหม่ และเป็นสิริมงคล
แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
0.00 เพื่อจัดงานนมัสการ ร้อยละ 90
หลวงพ่อทันใจ ณ ถ้ำ
เพชรโพธิ์ทองเพื่อให้
ประชาชนได้กราบไหว้
บูชา
30,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 90
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ของเทศบาลตำบล
คลองหาด

62. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

63. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
64. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
65. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
66. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
67. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จำนวน
2 เครื่อง
โครงการปรับปรุง
บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านเขา
เลื่อม
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
สมทบเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

68. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุนศูนย์
อำนวยการพลัง
แผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อำเภอคลองหาด

69. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดงานประเพณี
แห่ปราสาทผึ้ง

70. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม

จัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ำดำ

32,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
ของกองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด

53,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง โรงเรียนบ้านเขา
บริเวณหน้าโรงเรียน เลื่อม
บ้านเขาเลื่อม
784,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่านบ ร้อยละ 90
ริหารสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตำบล
คลองหาด
79,280.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ร้อยละ 80
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในพื้นที่
71,500.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ร้อยละ 90
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
45,104.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 80
บำรุงและซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ความแข็งแรงปลอดภัย
แก่เด็กนักเรียน
100,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ ตำบลคลองหาด
ติดในพื้นที่

20,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการจัด ม.11,12
งานประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
280,000.00 เพื่อจัดงานประเพณี ตำบลคลองหาด
สงกรานต์รดน้ำดำหัว

คุณภาพชีวิตที่ดี
71. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

72. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
73. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
74. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี

75. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
76. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
77. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
78. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
79. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
80. การพัฒนาด้าน

หัวผู้สูงอายุ
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
คลองหาดตาม
โครงการจัดงานรัฐ
พิธี
โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้คน
พิการ
โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Mulitif
untion แบบฉีด
หมึก (inkjet)
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน แบบมี
โรงเรียนอนุบาล วัตถุประสงค์
คลองหาด
อดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน แบบมี
โรงเรียนบ้านเขา วัตถุประสงค์
ดิน
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน แบบมี
โรงเรียนบ้านเขา วัตถุประสงค์
เลื่อม
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน แบบมี
โรงเรียนบ้านเขา วัตถุประสงค์
ช่องแคบ
อุดหนุนโครงการ เงินอุดหนุน
อาหรกลางวันบ้าน แบบมี
ใหม่ไทยเจริญ
วัตถุประสงค์
โครงการปรับปรุง

ผู้สูงอายุ
30,000.00 เพื่ออุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอคลอง
หาดตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี
40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยของผู้พิการใน
ตำบลคลองหาด
50,000.00 เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน
45,600.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Mulitifunti
on แบบฉีดหมึก
(inkjet)
1,256,000.0 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
0 ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลคลอง
หาด
688,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
เขาดิน

ประชาชนตำบล
คลองหาด

ม.12

ภายในตำบล
คลองหาด
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Muli
tifuntion แบบ
ฉีดหมึก (inkjet)
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลคลอง
หาด
นักเรียนโรงเรียน
บ้านเขาดิน

724,000.00 เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนโรงเรียน
กลางวันโรงเรียนบ้าน บ้านเขาเลื่อม
เขาเลื่อม
376,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
นักเรียนโรงเรียน
กลางวันโรงเรียนบ้าน บ้านเขาช่องแคบ
เขาช่องแคบ
256,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
ใหม่ไทยเจริญ
0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

นักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่ไทย
พัฒนา
สนามกีฬา หมู่

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา

สนามกีฬา หมู่ 1
โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา หมู่ 1
โครงการขุดแก้ม
ลิงกักเก็บน้ำใน
คลอง หมู่ 3

จัดซื้อถังขยะ

ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ 1
1
78,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง สนามกีฬา หมู1่
สนามกีฬา หมู่ 1
35,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ม.3
ในการเกษตร

196,300.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่รู้และเข้าใจการ
เก็บขยะเป็นระเบียบ

-

สนับสนุนกิจการ
ของงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

83,916.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินการกิจการของ
ศูนย์ อปพร. เทศบาล
ตำบลคลองหาด

พัฒนาศักยภาพ
อสม. ตำบลคลอง
หาด

97,500.00 เพื่ออบรมพัฒนาความรู้ อสม.ตำบลคลองหาด

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของ
เทศบาล

73,080.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของเทศบาล

จัดซื้อถังน้ำไฟ
เบอร์กลาส

65,200.00 เพื่อรองรับการใช้น้ำ ร้อยละ 60
ของชุมชนในอนาคตได้
อย่างเพียงพอ

เกรดปรับถนน
ลูกรังเพื่อกลบ
หลุมบ่อ

105,000.00 เพื่อใช้ในการสัญจรไป ร้อยละ 70
มาได้สะดวกปลอดภัย
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ร้อยละ 90

ติและสิ่งแวดล้อม
89. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

90. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
91. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
92. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
93. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

94. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
95. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา

ปรับปรุงขึ้นรูป
ถนนสาธารณะใน
เขตเทศบาลตำบล
คลองหาด โดย
การบูรณาการ
ร่วมกับสหกรณ์โค
นมวังน้ำเย็น
ก่อสร้างจัดทำฝาย
น้ำล้น

ขุดแก้มลิงกักเก็บ
น้ำในคลองบ้าน
เขาช่องแคบ หมู่
3,12

6,400.00 เพื่ออำนวยความ
ร้อยละ 90
สะดวกให้กับประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง

201,000.00 เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ ร้อยละ 80
แก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
เขตพื้นที่ตำบลคลอง
หาด
489,000.00 เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในทาง ร้อยละ 80
การเกษตร

ขุดขยายสระน้ำ รายได้จัดเก็บ 250,000.00 เพื่อขยายสระน้ำเพื่อ
จำนวน 9 จุด หมู่ เอง
การเกษตร
4,5

ขุดสระในคลอง

จ้างเหมากลบขยะ

จัดซื้อเครื่องสูบ
บาดาลแบบ
submersible
ขนาด1.5 แรงม้า

ร้อยละ 80

รายได้จัดเก็บ 523,000.00 เพื่อขุดสระในคลองเพื่อ ร้อยละ 80
เอง
ใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค

599,335.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ร้อยละ 90
เหมากลบขยะกอง
สาธารณสุขของ
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
22,020.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 80
ของเทศบาลตำบล
คลองหาด

96.

97.

98.

99.

100
.

101
.

ติและสิ่งแวดล้อม 1 เฟส พร้อม
อุปกรณ์
การพัฒนาด้าน จัดซื้อตู้ควบคุม
การเกษตรและ เครื่องสูบน้ำ
การจัดการ
บาดาลขนาด 1.5
ทรัพยากรธรรมชา แรงม้า 1 เฟส
ติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์
การพัฒนาด้าน ขุดแก้มลิง หมู่ 8
การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
การเกษตรและ เขาช่องแคบ หมู่
การจัดการ
12
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน โครงการปลูกหญ้า
การเกษตรและ แฝก
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน โครงการขุดแก้ม
การเกษตรและ ลิงกักเก็บน้ำใน
การจัดการ
คลอง บ้านเขา
ทรัพยากรธรรมชา ช่องแคบ หมู่ 12
ติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน อุดหนุนสำนักงาน
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว

102 การพัฒนาด้าน
.
เศรษฐกิจ
103 การพัฒนาด้าน
.
เศรษฐกิจ

9,095.00 เพื่อใช้ในกาาร
ดำเนินงานของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด

ร้อยละ 80

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ร้อยละ 80
8 ได้ใช้น้ำอุปโภค
บริโภคและใช้น้ำทาง
การเกษตร
300,000.00 เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ 80
หมู่ 12 บ้านเขาช่อง
แคบเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
10,000.00 เพื่อให้ประชาชนสำนึก ประชาชนตำบล
ในการอนุรักษ์ผืนป่า คลองหาด

454,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภคและใช้ทำ
การเกษตร

6,000.00 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 5
ธันวาคม 2558
โครงการจัดงาน รายได้จัดเก็บ 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ชมพู่หวานและ เอง
พื้นที่แสดงสินค้า
ของดีคลองหาด
จำหน่าย พืช ผัก ผลไม้
ก่อสร้างลาน
199,000.00 เพื่อให้ตลาดเป็น
คอนกรีตตลาด
ระเบียบ พ่อค้าแม่ค้ามี
ปลา จุดผ่อนปรน
ตลาดที่สะอาด

ประชาชนใน
พื้นที่ หมู่ 12

ประชาชน/
ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง

ร้อยละ 80

ตลาดจุดผ่อน
ปรน หมู่ 8

104
.
105
.
106
.

107
.
108
.

109
.
110
.
111
.
112
.

113
.

114

บ้านเขาดิน
จัดซื้อตู้ RACK
สำนักงาน

เรียบร้อย
การพัฒนาด้าน
5,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
เศรษฐกิจ
การจัดซือ้ จัดซื้อตู้
RACK สำนักงาน
การพัฒนาด้าน ปลูกป่าเฉลิมพระ
30,000.00 เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
เศรษฐกิจ
เกียรติฯ
และประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหาตามมา
การพัฒนาด้าน ปรับปรุงตลาดสด
251,000.00 เพื่อให้เป็นตลาดที่ได้
เศรษฐกิจ
แม่ย่าซอม
มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ ประชาชน
สามารถจับจ่ายสินค้า
อาหาร ได้สะดวก
การพัฒนาด้าน ปรับปรุงอาคาร
195,000.00 เพื่อพัฒนาตลาดให้
เศรษฐกิจ
ค-3 หมูเดิม
สะอาด ปลอดภัย
การพัฒนาด้าน จัดซื้อวัสดุ
180,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เศรษฐกิจ
อุปกรณ์และ
ความเข้มแข็งและมี
ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการ
คอมพิวเตอร์
ดำเนินงาน
การพัฒนาด้าน จัดทำฝายชลอน้ำ รายได้จัดเก็บ 100,000.00 เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในงาน
เศรษฐกิจ
เอง
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
การพัฒนาด้าน ปรับปรุงสำนักงาน รายได้จัดเก็บ 100,000.00 เพื่อระบายน้ำจาก
เศรษฐกิจ
ตลาดลานค้า
เอง
อาคารปลาลงสู่บ่อพัก
ชุมชนบ้านเขาดิน
น้ำ
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างราง
รายได้จัดเก็บ 250,000.00 เพื่อก่อสร้างปรับปรุง
เศรษฐกิจ
ระบายน้ำตลาด เอง
รางระบายนำภายใน
เขาดิน
ตลาดเขาดิน
การพัฒนาด้าน ประชาสัมพันธ์
84,551.00 เพื่อจัดทำหรือสื่อ
การบริหารจัดการ ต่างๆของเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ตำบลคลองหาด
ประชาชนทราบ
ข่าวสารของสำนักงาน
เทศบาล
การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายงาน
320,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารจัดการ ป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บรรเทาสาธารณ
ต่างๆ ในพื้นที่
ภัยต่างๆ เช่น
รับผิดชอบของเทศบาล
อุทกภัย ภัยแล้ง
อัคคีภัย วาตภัย
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างบ้าน
240,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

ตลาดเทศบาล
ตำบลคลองหาด
ร้อยละ 80

ตลาดสดแม่ย่า
ซอม

ตลาดบ้านเขา
ดิน
ร้อยละ 80

-

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 70

บ้านท้องถิ่นไทย

.
115
.

116
.

117
.

118
.

การบริหารจัดการ ท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน
การพัฒนาด้าน ประชุมเวที
การบริหารจัดการ ประชาคมเพื่อ
จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาสามปี
และแถลงผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปี
การพัฒนาด้าน ค่าใช้จ่ายในการ
การบริหารจัดการ เดินทางไป
ราชการ
ภายในประเทศ
การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายเป็น
การบริหารจัดการ ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตตำบล
ค่าธรรมเนียม
บริการ
การพัฒนาด้าน จ้างเหมาเพื่อย้าย
การบริหารจัดการ ฉากกั้นห้องพร้อม
ติดตัง้

119 การพัฒนาด้าน จัดซื้อ
.
การบริหารจัดการ เครือ่ งปรับอากาศ

120 การพัฒนาด้าน จัดซื้อ
.
การบริหารจัดการ เครือ่ งปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิด
ติดผนังที่ระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด
18,000 บีทียู
จำนวน 25
เครื่อง
121 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ 2
เครื่อง สำนักปลัด

การช่วยเหลือก่อสร้าง จำนวน 2 หลัง
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
44,040.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละ 80
การออกประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาสามปี และ
แถลงผลการดำเนินงาน
ประจำปีของเทศบาล

รายได้จัดเก็บ
เอง

59,992.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ร้อยละ 80
การเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ

รายได้จัดเก็บ
เอง

28,936.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90
ประชาชนในพื้นที่มี
อินเตอร์เนตใช้บริการ
ในการดำรงชีวิต

รายได้จัดเก็บ 160,700.00 เพื่อกั้นห้องกระจก
เอง
พร้อมติดตั้งใหม่ แต่ละ
กองงานของสำนักงาน
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
36,000.00 เพื่อปรับปรุง พัฒนา
ระบบเครื่องปรับอากาศ
ให้ประหยัด คุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน
450,000.00 เพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนังที่
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด 18,000 บีทียู
จำนวน 25 เครื่อง

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนังที่
ระบบฟอก
อากาศ ขนาด
18,000 บีทียู
จำนวน 25
เครื่อง
32,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน เครื่อง
ของเทศบาลตำบล
คอมพิวเตอร์ 2
คลองหาด
เครื่อง

122 การพัฒนาด้าน ติดตั้งฉากกั้นห้อง รายได้จัดเก็บ 140,000.00 เพื่อกั้นห้องสำนักงาน ร้อยละ 100
.
การบริหารจัดการ สำนักงานบริการ เอง
บริการประชาชนที่มา
ประชาชน
ติดต่อราชการของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
123 การพัฒนาด้าน จัดซื้อตู้เย็น
รายได้จัดเก็บ
6,500.00 เพื่อเก็บน้ำไว้ดื่ม
ตู้เย็น 1 หลัง
.
การบริหารจัดการ
เอง
ให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการของ
ส่วนงานกองคลัง
124 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
รายได้จัดเก็บ 63,300.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 80
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์
เอง
การประมวลผลของ
สำหรับงาน
สำนักงานเทศบาล
ประมวลผลเเละ
ตำบลคลองหาด
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกเเละเล
เชอร์
125 การพัฒนาด้าน ค่าบำรุงรักษาและ รายได้จัดเก็บ 60,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ร้อยละ 90
.
การบริหารจัดการ ซ่อมแซมของกอง เอง
ค่าบำรุงรักษารถเก็บ
สาธารณสุขของ
ขยะของสำนักงาน
เทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลคลอง
คลองหาด
หาด
126 การพัฒนาด้าน จัดซื้อ
รายได้จัดเก็บ 30,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 80
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์
เอง
ในสำนักงานเทศบาล
สำหรับงาน
ตำบลคลองหาด
ประมวลผล
127 การพัฒนาด้าน จัดซื้อม่านม้วน รายได้จัดเก็บ
5,616.00 เพื่อใช้ติดตั้งใน
ร้อยละ 90
.
การบริหารจัดการ กันแสงพร้อม
เอง
สำนักงานแห่งใหม่ของ
ติดตัง้
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
128 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
39,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์
ของเทศบาลตำบล
สำหรับงาน
คลองหาด
สำนักงาน(จอ
ขนาดไม่ร้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จำนวน
2 เครื่อง
129 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
19,700.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 90
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์
ของเทศบาลตำบล
สำหรับงาน
คลองหาด
สำนักงาน(จอ

130 การพัฒนาด้าน
.
การบริหารจัดการ

131
.
132
.

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

133 การพัฒนาด้าน
.
การบริหารจัดการ

134
.
135
.

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) พร้อม
เครื่องพิมพ์ชนิดเล
เชอร์/ชนิดLED
ขาวดำ
จัดประชุมเวที
0.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ร้อยละ 90
ประชาคม เพื่อใช้
การจัดประชุม
ในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านของ
ประชาคมหมู่บ้าน
ตำบลคลองหาด
จัดซื้อเครื่อง
23,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุงาน
350,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค้าจัดซื้อ ร้อยละ 90
บ้านงานครัวของ
วัสดุงานบ้านงานครัว
กองคลังเทศบาล
ของสำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
ตำบลคลองหาด
พัฒนาบุคลากร รายได้จัดเก็บ 175,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าเดินทาง ร้อยละ 90
และฝึกอบรม
เอง
ไปอบรมของบุคลากร
ของสำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์
92,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ (55
(55 นิ้ว)
โทรทัศน์ (55 นิ้ว)
นิ้ว)
จัดซื้อค่าวัสดุ
รายได้จัดเก็บ 180,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ร้อยละ 80
ยานพาหนะและ เอง
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ขนส่งของงานสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบล
คลองหาด

136 การพัฒนาด้าน ค่าจัดซื้อค่าวัสดุ
.
การบริหารจัดการ เชือ้ เพลิงและหล่อ
ลื่นของสำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลคลองหาด
137 การพัฒนาด้าน จัดซื้อวัสดุ
.
การบริหารจัดการ การเกษตร

รายได้จัดเก็บ 676,440.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่า ร้อยละ 90
เอง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นของสำนักปลัดของ
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
รายได้จัดเก็บ 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ร้อยละ 80
เอง
วัสดุทางการเกษตรของ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองหาด
138 การพัฒนาด้าน จัดซื้อโซฟา
22,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโซฟาหนึ่งชุด
.
การบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร
โซฟาสำหรับห้อง
ผู้บริหารเพื่อใช้ในการ

139 การพัฒนาด้าน เพื่อจัดซื้อค่าวัสดุ
.
การบริหารจัดการ สำนักงานของกอง
คลังเทศบาลตำบล
คลองหาด
140 การพัฒนาด้าน ค่าจัดซื้อเก้าอี้
.
การบริหารจัดการ ทำงานผู้บริหาร
141
.
142
.
143
.

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะอาหาร
พร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการ
ประชุมสภาของ
เทศบาลตำบล
คลองหาด
144 การพัฒนาด้าน กั้นห้องและติดตั้ง
.
การบริหารจัดการ เครื่องปรับอากาศ
กองสาธารณสุข

145
.
146
.

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิดตู้ไม้
จัดซื้อถังน้ำแบบ
ไฟเบอร์เบอร์
กลาส
147 การพัฒนาด้าน เพื่อจ่ายในกรณี
.
การบริหารจัดการ ฉุกเฉินเกี่ยวกับ
อุบัติภัย สาธารณ
ภัยต่างๆ
148 การพัฒนาด้าน ค่าจัดซื้อโทรทัศน์
.
การบริหารจัดการ (40 นิ้ว)
149 การพัฒนาด้าน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
.
การบริหารจัดการ
150 การพัฒนาด้าน ค่าจัดซื้อ
.
การบริหารจัดการ เครือ่ งปรับอากาศ

ดำเนินงานของเทศบาล
รายได้จัดเก็บ 28,660,000. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ร้อยละ 90
เอง
00 วัสดุสำนักงาน ของกอง
คลังเทศบาลตำบล
คลองหาด
6,900.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้
เก้าอี้ทำงานของ
ผู้บริหาร
9,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ ตู้เหล็กบานเลื่อน
เหล็กบานเลื่อน
12,000.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โต๊ะอาหารพร้อม
ของเทศบาล
เก้าอี้
75,899.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ร้อยละ 90
ประชุมสภาของ
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
100,000.00 เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการของสำนักงาน
เทศบาลตำบลคลอง
หาด
14,000.00 เพื่อจัดเพื่อจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ชนิดตู้ไม้
26,000.00 เพื่อใช้เก็บกักน้ำไว้ใช้ใน
กิจการงานของเทศบาล

ร้อยละ 80

ซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดตู้ไม้
ถังน้ำแบบไฟ
เบอร์กลาส
จำนวน 2 ใบ
500,000.00 เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ประชาชนใน
เกี่ยวกับอุบัติภัย สา ตำบลคลองหาด
ธารณภัยต่างๆ
34,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ 40 นิ้ว
โทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว
9,900.00 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โต๊ะหมู่บูชา
ของเทศบาลในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา
54,000.00 เพื่อใช้ติดตั้งใน
เครื่องปรับอากา
สำนักงาน
ศ

151 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่องพิมพ์
.
การบริหารจัดการ ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ 2
เครื่องๆ
152 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์
ชนิดเลเชอร์

7,400.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ชนิดเลเชอร์/
ขาวดำ 2 เครื่องๆ
ชนิด LED ขาว
ดำ 2 เครื่องๆ
3,700.00 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดเล คอมพิวเตอร์
เชอร์
ชนิดเลเชอร์ 1
เครื่อง
46,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2
คอมพิวเตอร์
เครื่องๆละ 23000 จำนวน 2 เครื่อง
บาท
46,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2
คอมพิวเตอร์
เครื่องๆละ 23000 จำนวน 2 เครื่อง
บาท
9,900.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ
แบบหมึกฉีดหมึก 1 หมึกฉีดหมึก 1
เครื่อง
เครื่อง
3,700.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ชนิดเลเชอร์/
ขาวดำ 1 เครื่อง
ชนิด LED ขาว
ดำ 1 เครื่อง
16,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่อง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1
ใช้ในการดำเนินงาน เครื่อง
ของเทศบาล

153 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ 2
เครื่องๆละ
23000 บาท
154 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ 2
เครื่องๆละ
23000 บาท
155 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่องพิมพ์
.
การบริหารจัดการ แบบหมึกฉีดหมึก
1 เครื่อง
156 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่องพิมพ์
.
การบริหารจัดการ ชนิดเลเชอร์/ชนิด
LED ขาวดำ 1
เครื่อง
157 การพัฒนาด้าน จัดซื้อเครื่อง
.
การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ 1
เครื่อง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลคลองหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จำนวนเงิน 13,804,063 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 5,756,452 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

16 6,033,285.00
9 1,870,965.92

8
4

2,046,000.00
650,635.92

9 2,770,500.00

5

1,832,000.00

5 798,000.00
32 2,331,312.00

1
8

250,000.00
977,816.00

71 13,804,062.92

26

5,756,451.92

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนจำแนกตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนงบประมาณ เปรียบเทียบตามขั้นตอนจำแนกตามยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองหาดทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ร้อยเอก
( สุเทพ มากสาคร )
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

