บันทึกขอความ
สวนราชการ

องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา (สํานักงานปลัดฯ) โทร. 0-3429
3429-9365 ตอ 11ที่ นฐ
๗๗๐๐๑/วันที่ 23 ธันวาคม 2558
เรื่อง การรายผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2558
พ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท*องถิ่น พ.ศ.2548
พ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา
ตนเรื่อง
ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท*องถิ่น พ.ศ.
พ 2548 ข*อ
30(5) กํ า หนดให* ผู* บ ริ ห ารองคกรปกครองสวนท* อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลตอ สภาท* อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนทราบโดยทั
ระชาชนทรา
่วไปอยาง
น*อยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น
ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท*องถิ่น พ.ศ.
พ 2548
ข*อ ๓๐ องคกรปกครองสวนท*
วนท*องถิ่นอาจมอบให*
อาจมอบใหหนวยงานหรื
วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดํ
ร าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได*โดยมี
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท* อ งถิ่ น จั ด ทํ า รางข*
ร างข* อ กํ า หนด ขอบขายและ
ขอบข
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให*หนวยงานหรื
หน
อบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริ
บ* ริหารท*องถิ่น
(๒) ผู*บริหารท*องถิ่นพิจารณาอนุมัติข*อกาหนด ขอบขายและรายละเอี
ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรื
วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดํ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให*หนวยงานหรื
วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดํ
ร วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
การดําเนินการซึ่งได*จากการติ
จากการติดตามและประเมิ
ตามและประเ นผลตอคณะกรรมการติ
อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นตอผู*บริหารท*องถิ่น
(๕) ผูบริ
บ* ริหารท*องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาท*
ผลต
องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท*องถิ่นและ
องถิ
ประกาศผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให*
นาให ป ระชาชนในท*องถิ
องถิ่ นทราบโดยทั่ว กัน อยางน* อยป ละหนึ่ งครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให**ปดE ประกาศโดยเปEดเผยไมน*อยกวาสามสิบวัน
ขอพิจารณา
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ได*ดําเนินการบันทึกข*อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น (e-plan) ในปงบประมาณ ๒๕๕7
๒๕๕ เสร็จเปGนที่เรียบร*อย
แล*ว และเพื่อให*การปฏิบัติงานเปGนไปตามระเบี
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ท*องถิ่น พ.ศ. 2548 ข*อ ๓๐(๕) องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช*จาย และผลการดําเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕8
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร*อมบันทึกนี้
/นางจีรนันท...

-2-

(นางจีรนันท เฮงสากล)
เจ*าหน*าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
วันที่.........................................................
ความเห็น
...................................................
..................................................
..................................................
(นายศักรินทร ชูเกตุ)
หัวหน*าสํานักงานปลัดฯ
วันที่.........................................

ความเห็น
.................................................
.................................................
.................................................
(นายวิริยะ สินเกษม)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา
วันที่............................................
ข*อสั่งการ
เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
เพราะ..........................................................
……………………………………………..
(นายสันต สุภิเวก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา
วันที่................................................

ประกาศ อบต.ลานตากฟ้ า
เรือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2558
พ
*******************************************
ด ้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน พ.ศ.
พ
2548 ข ้อ 30(5) กําหนดให ้
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท ้องถิน คณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน และประกาศ
และปร
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ้ประชาชนทราบโดยทัวไปอย่างน ้อยปี ละหนึงครัง. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนัน
. เพือการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน พ.ศ. 2548 ข ้อ 30(5) อบต.ลานตากฟ้
ากฟ้ า จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช ้จ่าย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทัง. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.
พ
2558 มา เพือให ้ประชาชนได ้มีสว่ น
ร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.ลานตากฟ้
การอบต
า ดังนี.
ั ัศน์ ของอบต.ลานตากฟ้ า
ก. วิสยท
"พั
พัฒนาโครงสร ้างพืน
. ฐาน ส่งเสริมงานสาธารณสุขและสิงแวดล ้อม ขจัดทุกข์ทางปั ญยา พัฒนาความเข ้มแข็งชุมชน มุง่ สู่
ประชาคมอาเซียน"
ข. พ ันธกิจ ของอบต.ลานตากฟ้ า
่ ระชาคมอาเซียน
1. พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด ้านการจัดการศึกษาเพือรองรับการเข ้าสูป
2. ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ และสร ้างรายได ้ให ้แก่ประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมเพือการพัฒนาท ้องถิน
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการจั
ดการจัดการบ ้านเมืองทีดีและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท ้องถิน
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
. ฐาน ด ้านสาธารณูปโภค/สาธารณู
โภค สาธารณูปการ และโครงสร ้างพืน
. ฐาน
ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.ลานตากฟ้
ลานตากฟ้ าได ้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี.
การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยังยืน
2. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวและงานรัฐพิธ ี
3. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู ้ ช่องทางการรั
งทางการ บรู ้ข ้อมูลข่าวสาร
4. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัตด
ิ ้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูม ิ
ปั ญญาท ้องถิน
ิ ปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพธิ ภัณฑ์ท ้องถินและศาสนสถาน
5. อนุรักษ์ ศล
6. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
1. พัฒนา ส่งเสริม และฝึ กอบรมอาชีพให ้ประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิ
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชน และอุตสาหกรรม SME
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
การพัฒนาด ้านสังคม
1. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข
3. ป้ องกั
องกัน แก ้ไข และต่อต ้านยาเสพติด
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
ิ
5. การป้ องกันและรักษาความสงบเรียบร ้อยในบ ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ณฑ์และอุปกรณ์ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

7. เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
8. การเสริมสร ้างความสมานฉั นท์ในครอบครัว
การพัฒนาด ้านสิงแวดล ้อมและการท่องเทียว
ิ
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสงแวดล
้อมและมลภาวะ
2. บํารุงรักษาแม่นํ.าลําคลอง แหล่งนํ. าต่างๆและการป้ องกันนํ. าท่วม และนํ. าเสีย
3. ดูแลรักษาและพัฒนาทีสาธารณะ
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
5. พัฒนา ส่งเสริม พืน
. ทีทีมีศักยภาพด
าพด ้านการท่องเทียวให ้เป็ นแหล่งท่องเทียวใหม่
6. การเตรียมความพร ้อมในการรองรับภัยพิบัตท
ิ างธรรมชาติ
การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการทีดี
1. พัฒนาการบริหารจัดการทีดีในองค์กร ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท ้องถิน และส่งเสริมการปกครอง
การปก

ในระบอบประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้ องกันและปรามการทุจริต และประพฤติมช
ิ อบในการปฏิบัตริ าชการ
3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู ้บริหารและช่วยเหลือ อปท.สามชิกสภา อบต. ข ้าราชการ ลูกจ ้าง พนักงาน
4. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
5. สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครืองมือเครืองใช ้ และอาคารสถานที
6. ส่งเสริมความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับกิจการท ้องถิน
ิ ราชการทีไม่ได ้ใช ้งานใ◌ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
7. ปรับปรุงพัฒนารายได ้ และการจัดการทรัพย์สน
8. เพิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
9. สนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพือเสริมความมันคงของชาติ กระบวนการยุตธิ รรมชุมชน และการจัดการความ
ขัดแย ้งโดยสันติวธิ ี
การพัฒนาด ้านการบริการสาธารณะ
1. ก่อสร ้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท ้า เส ้นทางจักรยาน ท่อระบายนํ. า ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ
ระบบบําบัดนํ. าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีได ้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
2. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
3. พัฒนาระบบไฟฟ้ า-ประปา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้ องกันการบุกรุกทีสาธารณประโยชน์
5. พัฒนาแหล่งนํ. าคูคลอง และระบบชลประทาน เพือารอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอืนๆ
ง. การวางแผน
อบต.ลานตากฟ้ า ได ้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการทีบัญญัตไิ ว ้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือรับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแท ้จริงของประชาชนในพืน
. ที
ก่อนนํ ามาจัดทําโครงการเพือพัฒนาพืน
. ที ทีบรรจุไว ้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ลานตากฟ้ า ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมือวันที 30 มิถน
ุ ายน 2557 โดยได ้กําหนดโครงการทีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

ยุทธศาสตร์

2558
จํานวน

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

งบประมาณ

2559
จํานวน

งบประมาณ

2560
จํานวน

งบประมาณ

31

4,149,600.00

21

1,283,600.00

22

1,483,600.00

9

500,000.00

6

350,000.00

6

350,000.00

การพัฒนาด ้านสังคม

34

2,212,650.00

30

2,470,000.00

28

3,720,000.00

การพัฒนาด ้านสิงแวดล ้อมและการ
ท่องเทียว

11

3,800,000.00

9

4,770,000.00

8

2,770,000.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการทีดี

24

15,115,000.00

15

1,250,000.00

14

1,150,000.00

การพัฒนาด ้านการบริการสาธารณะ

41

55,653,000.00

20

50,258,700.00

13

7,420,000.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

รวม

150 81,430,250.00

101 60,382,300.00

91 16,893,600.00

จ. การจ ัดทํางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.ลานตากฟ้ า ได ้ประกาศใช ้ข ้อบัญญัตงิ บประมาณ เมือวันที 17 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที
บรรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัตงิ บประมาณ จํานวน 54 โครงการ งบประมาณ 10,777,200 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด ้านสังคม
การพัฒนาด ้านสิงแวดล ้อมและการท่องเทียว
การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการทีดี

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ

โครงการ
16

2,984,000.00

3

50,000.00

16

717,000.00

1

120,000.00

12

2,616,000.00

การพัฒนาด ้านการบริการสาธารณะ

6

4,290,200.00

รวม

54

10,777,200.00

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.ลานตากฟ้ า มีดังนี.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม
3 า
จํานวน
งบประมาณ งบประมาณ

ว ัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

การพัฒนาด ้าน โครงการสนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุน
การศึกษา
เสริม(นม)แก่โรงเรียนใน ทัวไป
ศาสนา และ
เขต อบต.
วัฒนธรรม

687,000.00 เพือให ้เด็กมี
พัฒนาการการ
เจริญเติบโตทีสมวัย

โรงเรียนในเขต
อบต. 2 แห่ง

2.

การพัฒนาด ้าน โครงการสนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุน
การศึกษา
กลางวันให ้แก่โรงเรียนใน ทัวไป
ศาสนา และ
เขต อบต.
วัฒนธรรม

1,440,000.00 เพือให ้เด็กมี
พัฒนาการการ
เจริญเติบโตทีสมวัย

โรงเรียนในเขต
อบต. 2 แห่ง

3.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุน
เสริม(นม)ให ้แก่นักเรียน ทัวไป
ระดับก่นวัยเรียน (เด็กเล็ก
วัย 3 ขวบ)

114,000.00 เพือให ้เด็กมี
พัฒนาการการ
เจริญเติบโตทีสมวัย

ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง

4.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุน
กลางวันให ้แก่นักเรียน
ทัวไป
ระดับก่อนวัยเรียน (เด็ก
เล็กวัย 3 ขวบ)

280,000.00 เพือให ้เด็กมี
พัฒนาการการ
เจริญเติบโตทีสมวัย

ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง

5.

การพัฒนาด ้าน โครงการจัดกิจกรรมวัน
การศึกษา
เด็กแห่งชาติ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

60,000.00 เพือเสริมสร ้างทักษะ
ในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน

ค่าจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
80,000 บาท

6.

การพัฒนาด ้าน โครงการอบรมเยาวชน
การศึกษา
"ต ้นกล ้าคุณธรรม ตาม
ศาสนา และ
แนววิถพ
ี ท
ุ ธ"
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพือให ้เยาวชนมี
ความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม

จัดกิจกรรมอบรม
เยาวชน

7.

การพัฒนาด ้าน โครงการปั จฉิมนิเทศ
การศึกษา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
ศาสนา และ
เล็ก
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพือส่งเสริมให ้เด็ก
เห็นความสําคัญของ
การศึกษา และกระตุ ้น
ให ้เด็กศึกษาต่อใน
ระดับทีสูงขึน
.

จัดกิจกรรมปั จฉิม
นิเทศนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง

8.

การพัฒนาด ้าน โครงการปฐมนิเทศ
การศึกษา
ผู ้ปกครองนักเรียนศูนย์
ศาสนา และ
พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

5,000.00 เพือส่งเสริมความรู ้
ความเข ้าใจให ้กับ
ผู ้ปกครองนักเรียน
ใหม่

จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ผู ้ปกครอง
นักเรียนศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2
แห่ง

9.

การพัฒนาด ้าน โครงการค่าใช ้จ่ายในการ เงินอุดหนุน
การศึกษา
พัฒนาครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก/ ทัวไป
ศาสนา และ
ผู ้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก
วัฒนธรรม

10. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการค่ายพัฒนา
รายได ้จัดเก็บ
ศักยภาพทาง
เอง
ภาษาอังกฤษเพือ
่ ระชาคม
ความก ้าวหน ้าสูป
อาเซียน

11. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ ัว

รายได ้จัดเก็บ
เอง

8,000.00 เพือส่งเสริม
ครูผู ้ดูแลเด็กเล็ก/
พัฒนาการเรียนการ
ผู ้ช่วยครูผู ้ดูแล
สอนให ้มีประสิทธิภาพ เด็กเล็ก จํานวน 4
คน
50,000.00 เพือให ้นักเรียนได ้
พัฒนาศักยภาพทาง
ภาษอังกฤษเพือการ
สือสาร ทักษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และ
มีความมันใจกล ้า
แสดงออกในการใช ้
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในเขต
อบต. 2 แห่ง

120,000.00 เพือให ้ประชาชน
จัดกิจกรรม
ตําบลลานตากฟ้ าร่วม จํานวน 1 ครัง.
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

12. การพัฒนาด ้าน โครงการเฉลิมพระ
รายได ้จัดเก็บ
การศึกษา
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เอง
ศาสนา และ
นางเจ ้าพระบรมราชินน
ี าถ
วัฒนธรรม

50,000.00 เพือให ้ประชาชน
จัดกิจกรรม
ตําบลลานตากฟ้ าร่วม จํานวน 1 ครัง.
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวโรการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

13. การพัฒนาด ้าน โครงการเพือปกป้ อง
การศึกษา
สถาบันสําคัญของชาติ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

10,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
ความจงภักดีตอ
่
สถาบันทีสําคัญของ
ชาติ

14. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

โครงการส่งเสริมการจัด รายได ้จัดเก็บ
กิจกรรมประเพณี
เอง
สงกรานต์และวันผู ้สูงอายุ
แห่งชาติ

15. การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษา
กิจกรรมประเพณีลอย
ศาสนา และ
กระทง
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

16. การพัฒนาด ้าน โครงการสายใยรัก
รายได ้จัดเก็บ
การศึกษา
ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็ก เอง
ศาสนา และ
เล็ก
วัฒนธรรม
17. การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมการฝึ ก
อาชีพ
เศรษฐกิจ

รายได ้จัดเก็บ
เอง

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

50,000.00 ส่งเสริมให ้ประชาชนมี จัดกิจกรรม
ความสนใจและมีสว่ น จํานวน 1 ครัง.
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
30,000.00 ส่งเสริมให ้ประชาชนมี จัดกิจกรรมลอย
ความสนใจและมีสว่ น กระทง จํานวน 1
ร่วมในการอนุรักษ์
ครัง.
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
30,000.00 เพือส่งเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

30,000.00 เพือส่งเสริมทักษะ
ด ้านการประกอบ
อาชีพให ้ประชาชน

จัดกิจกรรมด ้าน
อาชีพ จํานวน 1
ครัง.

18. การพัฒนาด ้าน โครงการบําบัดทุกข์บํารุง รายได ้จัดเก็บ
เศรษฐกิจ
สุขแบบ ABC
เอง

10,000.00 เพือให ้ประชาชนรู ้ถึง สนับสนุนจํานวน
ประโยชน์ของการทํา 1 ครัง.
บัญชีครัวเรือน และมี
การออมทรัพย์มากขึน
.

19. การพัฒนาด ้าน โครงการดําเนินการ
เศรษฐกิจ
สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือส่งเสริมประชาชน จัดกิจกรรม
ให ้มีความรู ้ความ
จํานวน 1 ครัง.
เข ้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20. การพัฒนาด ้าน โครงการส่งเสริมการ
สังคม
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เข ้ารับการศึกษาได ้
ทันท่วงที

21. การพัฒนาด ้าน โครงการรณรงค์
สังคม
ประชาสัมพันธ์ให ้ความรู ้
ประชาชนเกียวกับการ
ป้ องกันและระงับ
โรคติดต่อ

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือให ้ประชาชนได ้รับ จัดกิจกรรม
ความรู ้ในการป้ องกัน รณรงค์
และระงับโรคติดต่อ
ประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ครัง.

22. การพัฒนาด ้าน โครงการควบคุมป้ องกัน
สังคม
โรคพิษสุนัขบ ้าและ
คุมกําเนิดสุนัข

รายได ้จัดเก็บ
เอง

70,000.00 เพือควบคุมป้ องกัน
โรคพิษสุนัขบ ้า

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

23. การพัฒนาด ้าน โครงการการแก ้ไขปั ญหา รายได ้จัดเก็บ
สังคม
ในด ้านอาชญากรรม โรค เอง
เอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

10,000.00 เพือควบคุม ป้ องกัน
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

24. การพัฒนาด ้าน โครงการดําเนินงานเพือ
สังคม
ต่อสู ้เอาชนะยาเสพติด

รายได ้จัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพือให ้ประชาชนเข ้า
มามีสว่ นร่วมในการ
ป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหายาเสพติด

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

25. การพัฒนาด ้าน โครงการจัดการแข่งขัน
สังคม
กีฬาต ้านยาเสพติด

รายได ้จัดเก็บ
เอง

50,000.00 เพือสร ้างความสามัคคี จัดกิจกรรม
ในชุมชนและร่วมกัน จํานวน 1 ครัง.
ต ้านภัยยาเสพติด

26. การพัฒนาด ้าน โครงการค่ายเยาวชนต ้าน รายได ้จัดเก็บ
สังคม
ภัยยาเสพติด
เอง

60,000.00 เพือส่งเสริมให ้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด

อุดหนุนจํานวน
10,000 บาท

จัดกิจกรรมเข ้า
ค่ายเยาวชนต ้าน
ภัยยาเสพติด

จํานวน 1 ครัง.
27. การพัฒนาด ้าน โครงการสนับสนุนเบีย
. ยัง เงินอุดหนุน
สังคม
ชีพแก่ผู ้ป่ วยเอดส์
ทัวไป
28. การพัฒนาด ้าน โครงการอบรมความรู ้เพือ รายได ้จัดเก็บ
สังคม
พัฒนาศักยภาพผู ้สูงอายุ เอง
ตําบลลานตากฟ้ า

72,000.00 เพือยกระดับคุณภาพ อุดหนุนจํานวน
ชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยเอดส์ 60,000 บาท
ให ้มีความเป็ นอยูด
่ ข
ี น
ึ.
100,000.00 เพือให ้ความรู ้เกียวกับ จัดอบรมความรู ้
ผู ้สูงอายุในตําบลลาน เพือพัฒนา
ตากฟ้ า
ศักยภาพผู ้สูงอายุ
ตําบลลานตากฟ้ า
จํานวน 1 ครัง.

29. การพัฒนาด ้าน โครงการช่วยเหลือ
สังคม
ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
คนชรา คนพิการและ
ผู ้ด ้อยโอกาส

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือยกระดับคุณภาพ จัดกิจกรรม
ชีวต
ิ ของคนชรา พิการ จํานวน 1 ครัง.
และผู ้ด ้อยโอกาสให ้มี
ความเป็ นอยูด
่ ข
ี น
ึ.

30. การพัฒนาด ้าน โครงการจัดตัง. จุดบริการ
สังคม
ประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือให ้บริการและ
อํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาล

จัดกิจกรรมตัง. จุด
บริการ จํานวน 1
ครัง.

31. การพัฒนาด ้าน โครงการจัดตัง. จุดบริการ
สังคม
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือให ้บริการและ
อํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในช่วง
เทศกาล

จัดกิจกรรมตัง. จุด
บริการ จํานวน 1
ครัง.

32. การพัฒนาด ้าน โครงการปฏิบัตงิ านของ
สังคม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
(ศูนย์ อปพร.)

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือป้ องกันเหตุร ้าย
และรักษาความสงบ
เรียบร ้อยในเขตพืน
. ที
ตําบลลานตากฟ้ า

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

33. การพัฒนาด ้าน โครงการฝึ กอบรมทบทวน รายได ้จัดเก็บ
สังคม
อาสาสมัครป้ องกันภัย
เอง
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)

100,000.00 เพือเสริมสร ้างความรู ้ จัดกิจกรรม
ให ้กับสมาชิก อปพร. ทบทวน จํานวน
1 ครัง.

รายได ้จัดเก็บ
เอง

100,000.00 ชดเชยความสูยเสีย
งบประมาณ
ผู ้ประสบภัยธรรมชาติ ชดเชยความ
ในตําบล
สูญเสีย 50,000
บาท

34. การพัฒนาด ้าน โครงการช่วยเหลือผู ้
ยากไร ้หรือผู ้ประสบภัย
สังคม
พิบัตต
ิ า่ งๆ

35. การพัฒนาด ้าน โครงการอุดหนุนศูนย์
เงินอุดหนุน
สังคม
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ทัวไป
36. การพัฒนาด ้าน โครงการสนับสนุนกลุม
่
สิงแวดล ้อมและ อาสาสมัครเฝ้ าระวัง
การท่องเทียว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล ้อม

รายได ้จัดเก็บ
เอง

75,000.00 เพือเป็ นค่าดําเนินงาน หมูท
่ ี 1-5
ด ้านสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน
120,000.00 เพือให ้ประชาชนให ้
ความร่วมมือแก ้ไข
ปั ญหามลภาวะเป็ น
พิษและปรับปรุงภูม ิ
ทัศน์ภายในตําบล

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

37. การพัฒนาด ้าน โครงการประชุมประชาคม รายได ้จัดเก็บ
การบริหาร
แผนพัฒนาสามปี และ
เอง
จัดการทีดี
บูรณาการร่วมแผนชมชน

20,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
จัดกิจกรรม
ส่วนร่วมในการพัฒนา จํานวน 1 ครัง.
ท ้องถินบริหารราชการ
ส่วนท ้องถิน

38. การพัฒนาด ้าน โครงการกิจกรรมรณรงค์
การบริหาร
และส่งเสริมการปกครอง
จัดการทีดี
ระบอบประชาธิปไตย

รายได ้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพือให ้ประชาชนร่วม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

39. การพัฒนาด ้าน โครงการค่าใช ้จ่ายสําหรับ รายได ้จัดเก็บ
การบริหาร
การเลือกตัง. ขององค์กร เอง
จัดการทีดี
ปกครองส่วนท ้องถิน

100,000.00 เพือสนับสนุนการ
เลือกตัง. และส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

สนับสนุนการ
จัดการเลือกตัง.
จํานวน 1 ครัง.

10,000.00 เพือให ้บริการ
ประชาชนได ้อย่าง
เพียงพอและทัวถึง

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

40. การพัฒนาด ้าน โครงการ อบต.เคลือนที
การบริหาร
จัดการทีดี

รายได ้จัดเก็บ
เอง

41. การพัฒนาด ้าน โครงการจัดฝึ กอบรม
รายได ้จัดเก็บ
การบริหาร
คุณธรรม จริยธรรม
เอง
จัดการทีดี
ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที
ของรัฐเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการ

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครัง.

30,000.00 เพือให ้ข ้าราชการ
จัดกิจกรรม
และเจ ้าหน ้าทีของรัฐมี จํานวน 1 ครัง.
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิ าน

ปฏิบัตงิ าน
42. การพัฒนาด ้าน โครงการอบรมสัมนาและ รายได ้จัดเก็บ
การบริหาร
ศึกษาดูงานของคณะ
เอง
ผู ้บริหาร สมาชิก
จัดการทีดี
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ ้างประจําเพือรองรับ
่ ระชาคม
การเข ้าสูป
อาเซียน

200,000.00 เพือพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม
การปฏิบัตงิ านของ
จํานวน 1 ครัง.
คณะผู ้บริหาร สมาชิก
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ ้างและสมาชิก
อบต.

43. การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างเสาธงที รายได ้จัดเก็บ
การบริหาร
ทําการองค์การบริหาร
เอง
จัดการทีดี
ส่วนตําบลลานตากฟ้ า

350,000.00 เพือเป็ นสัญลักษณ์
ของสถนทีราชการ

44. การพัฒนาด ้าน โครงการก่อสร ้างกําแพง
การบริหาร
ดินด ้านหลังอาคารทีทํา
จัดการทีดี
การ อบต.ลานตากฟ้ า

รายได ้จัดเก็บ
เอง

781,000.00 เพือป้ องกันดินสไลด์ สร ้างกําแพงดิน 1
และสร ้างความ
แห่ง
แข็งแรงให ้กับสถานที
ราชการ

45. การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุน
การบริหาร
ประกันสังคม
จัดการทีดี

รายได ้จัดเก็บ
เอง

280,000.00 เพือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

46. การพัฒนาด ้าน เงินสํารองจ่าย
การบริหาร
จัดการทีดี

รายได ้จัดเก็บ
เอง

500,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่าย จํานวน
ในกรณีฉุกเฉินหรือ
งบประมาณ
จําเป็ นในกรณีท ี
500,000 บาท
หน่วยงานไม่ได ้ตัง.
งบประมาณไว ้ หรือมี
ความจําเป็ นต ้องจ่าย

47. การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุน
การบริหาร
บําเหน็ จบํานาญ
จัดการทีดี
ข ้าราชการท ้องถิน
(กบท.)

รายได ้จัดเก็บ
เอง

245,000.00 เพือจ่ายสมทบกองทุน จํานวน
บําเหน็ จบํานาญ
งบประมาณ
ข ้าราชการส่วน
245,000 บาท
ท ้องถิน

48. การพัฒนาด ้าน เงินสมทบกองทุน
การบริหาร
หลักประกันสุขภาพ
จัดการทีดี

เงินอุดหนุน
ทัวไป

49. การพัฒนาด ้าน โครงการซ่อมสร ้างถนน
การบริการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สาธารณะ
เลียบคลองกระทุม
่ เมือง
หมูท
่ ี4

เงินอุดหนุน
ทัวไป

1,480,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ได ้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

50. การพัฒนาด ้าน โครงการซ่อมสร ้างถนน
การบริการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สาธารณะ
กรมชลประทาน (บ ้านครู
อารีย)์ หมูท
่ ี5

เงินอุดหนุน
ทัวไป

392,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ได ้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

51. การพัฒนาด ้าน โครงการซ่อมสร ้างถนน
การบริการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สาธารณะ
ทางเข ้าโรงเรียนวัดพุทธ
ธรรมรังษี หมูท
่ ี1

เงินอุดหนุน
ทัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง

570,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
กว ้าง 4 เมตร
ถนนสําหรับคมนาคม ยาว 120 เมตร
ได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สร ้างเสาธงทีทํา
การ อบต.ลาน
ตากฟ้ า 1 แห่ง

ประกันสังคมใน
อัตราร ้อยละ 10
ของค่าจ ้าง

90,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่าย จํานวน
ในการสมทบกองทุน งบประมาณ
หลักประกันสุขภาพ
90,000 บาท
กว ้าง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15
กว ้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

52. การพัฒนาด ้าน โครงการซ่อมสร ้างลาน
เงินอุดหนุน
การบริการ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทัวไป
สาธารณะ
ซอยจําเริญทรัพย์ หมูท
่ ี3

949,000.00 เพือให ้ประชาชนมี
กว ้าง 4 เมตร
ถนนสําหรับคมนาคม ยาว 340 เมตร
ได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว

53. การพัฒนาด ้าน โครงการซ่อมสร ้าง
เงินอุดหนุน
การบริการ
ถนนลาดยางแอสฟั ลท์
ทัวไป
สาธารณะ
ติกส์คอนกรีตสายบ ้านลํา
ทหาร หมูท
่ ี2

897,800.00 เพือให ้ประชาชนมี
กว ้าง 6 เมตร
ถนนสําหรับคมนาคม ยาว 2940 เมตร
ได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว

54. การพัฒนาด ้าน ค่าใช ้จ่ายในการจัดการ
การบริการ
จราจร
สาธารณะ

เงินอุดหนุน
ทัวไป

1,400.00 เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่าย จํานวน
ในการจัดการจราจร
งบประมาณ
ค่าแผงกัน
. เหล็กขาว 10,000 บาท
แดง กรวย
เครืองหมายจราจร
อืนๆ

้ า่ ยงบประมาณ
ฉ. การใชจ
อบต.ลานตากฟ้ า มีการใช ้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการก่อหนีผ
. ก
ู พัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 28 โครงการ จํานวนเงิน 6,626,499 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 28 โครงการ จํานวนเงิน

6,603,390 ล ้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การก่อหนี8
ผูกพ ัน/
โครงการ
ั
ลงนามในสญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

12

2,043,325.60

12

2,035,225.60

การพัฒนาด ้านสังคม

4

209,868.00

4

206,514.00

การพัฒนาด ้านสิงแวดล ้อมและการท่องเทียว

1

120,000.00

1

120,000.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการทีดี

8

1,260,305.00

8

1,248,650.00

การพัฒนาด ้านการบริการสาธารณะ

3

2,993,000.00

3

2,993,000.00

28

6,626,498.60

28

6,603,389.60

รวม

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.ลานตากฟ้ า ทีมีการก่อหนีผ
. ก
ู พัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี.

ยุทธศาสต
ร์
1. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ
โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)แก่
โรงเรียนในเขต
อบต.

แหล่งทีม
3 า จํานวน
งบประมา งบประมา
ณ
ณ
เงินอุดหนุน
ทัวไป

วงเงินตาม
ั
สญญา

ั
คูส
่ ญญา

ระยะเวลา
ว ันทีเ3 ซ็ น
การ
ั
สญญา
ดําเนินงา
น

687,000.00 361,113.60 อาหารเสริม 03/11/255
(นม)โรงเรียน 7
ภาคเรียนที
2/2557/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม
จํากัด/สัญญา
. ขายเลขที
ซือ
1/2558 ลว.3
พ.ย.57
อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน
ภาคเรียนที
1/2558/
สหกรณ์โคน 16/05/255
325,360.00
มนครปฐม
8
จํากัด/สัญญา
. ขายเลขที
ซือ
2/58 ลว.16
พ.ค.58

2. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให ้แก่
โรงเรียนในเขต
อบต.

เงินอุดหนุน
ทัวไป

1,440,000.0 254,000.00 เงินอุดหนุน 09/12/255
0
อาหาร
7
กลางวันภาค
เรียนที
2/2557/
โรงเรียนวัด
พุทธธรรม
รังษี /ฏีกา
เลขที
99/2558 ลว
9ธ.ค.57
เงินอุดหนุน
อาหาร
กลางวันภาค
เรียนที
514,000.00
2/2557/
โรงเรียนวัด
ลานตากฟ้ า/
ฏีกาเลขที

09/12/255
7

100

100

0

0

100/2558
ลว9ธ.ค.57
3. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ
เงินอุดหนุน
สนับสนุนอาหาร ทัวไป
เสริม(นม)ให ้แก่
นักเรียนระดับก่น
วัยเรียน (เด็กเล็ก
วัย 3 ขวบ)

114,000.00

61,126.00 อาหารเสริม 03/04/255
(นม)โรงเรียน 7
ภาคเรียนที
2/2557/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม
จํากัด/สัญญา
. ขายเลขที
ซือ
1/2558 ลว.3
พ.ย.57
อาหารเสริม
(นม)โรงเรียน
ภาคเรียนที
1/2558/
สหกรณ์โคน 18/05/255
52,871.00
มนครปฐม
8
จํากัด/สัญญา
. ขายเลขที
ซือ
2/58 ลว.18
พ.ค.58

4. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให ้แก่
นักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียน
(เด็กเล็กวัย 3
ขวบ)

เงินอุดหนุน
ทัวไป

280,000.00 130,000.00 ทําอาหาร
03/11/255
กลางวัน
7
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก/นาง
รัมภา สมบุญ
ลาภ/สัญญา
จ ้างเลขที
2/2558 ลว
31ต.ค.57
ทําอาหาร
กลางวัน
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ ้าน
15,500.00 คลองเจ๊ก/
บุญเรือน ผิ
นกลับ/ใบสัง
จ ้างเลขที
61/58 ลว8
พ.ค.58

5. การพัฒนา โครงการจัด
ด ้าน
กิจกรรมวันเด็ก
การศึกษา
แห่งชาติ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

60,000.00

100

100

100

16/05/255
8

31

ทําอาหาร
กลางวัน
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ ้านท ้าย 16/05/255
24,800.00
วัด/รัมภา สม 8
บุญลาภ/
ใบสังจ ้าง
เลขที 62/58
ลว8พ.ค.58

31

2,948.00 ทําป้ าย
30/12/255
ประชาสัมพัน 7
ธ์/วิจต
ิ รศิลป์ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
31/2558 ลว
30ธ.ค.57
ติดตัง. เต็นท์
13,800.00 เวทีและ
เครืองขยาย

30/12/255
7

7

15

เสียง/นาย
เสนาะ เสนาะ
คํา/ใบสังจ ้าง
เลขที
32/2558 ลว
30 ธ.ค.57
. นํ. าดืม
ซือ
นํ. าแข็งและ
ของสําหรับผู ้
เล่นเกม/นาง
30/12/255
17,835.00 รัมภา สมบุญ
7
ลาภ/ใบสัง
. เลขที
ซือ
26/2558/ลว
30 ธ.ค.57
6. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการอบรม
รายได ้
เยาวชน "ต ้นกล ้า จัดเก็บเอง
คุณธรรม ตาม
แนววิถพ
ี ท
ุ ธ"

30,000.00

24,700.00 ทําอาหาร
03/06/255
อาหารว่าง
8
พร ้อม
เครืองดืม /
รัมภา สมบุญ
ลาภ/ใบสัง
จ ้างเลขที
67/58ลว.3
มิ.ย.58
ค่าตอบแทน
พระวิทยากร/
ฏีกาเลขที
17/06/255
5,000.00
482/2558
8
ลว.
482/2558

7. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู ้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00

432.00 ทําป้ าย
06/05/255
ประชาสัมพัน 8
ธ์/ไทย อาร์ต
พริน
. ติง. กรุป
๊ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
60/2558 ลว.
6 พ.ค.58
. นํ. าดืม
ซือ
บรรจุแก ้ว/
นางรัมภา สม
บุญลาภ/
06/05/255
300.00
.
ใบสังซือ
8
เลขที
72/2558 ลว.
6พ.ค.58

8. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการค่าย
รายได ้
พัฒนาศักยภาพ จัดเก็บเอง
ทาง
ภาษาอังกฤษเพือ
ความก ้าวหน ้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

50,000.00

. วัสดุ
4,524.00 ซือ
29/07/255
อุปกรณ์ทใช
ี ้ 8
ในโครงการ/
ปาล์มพานิช/
.
ใบสังซือ
เลขที
106/2558
ลว.29ก.ค.58
ทําป้ าย
ประชาสัมพัน
ธ์/ไทยอาร์ต
พริง. ติง. กรุป
๊ / 29/07/255
432.00
ใบสังจ ้าง
8
เลขที
87/2558 ลว
29ก.ค.58

15

12

0

7

7

15

7

9. การพัฒนา
ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยูห
่ ัว

รายได ้
จัดเก็บเอง

120,000.00

ทําอาหารว่าง
และ
เครืองดืม/
นางรัมภา สม
29/07/255
25,000.00 บุญลาภ/
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
88/2558 ลว
29ก.ค.58

17

ค่าตอบแทน
วิทยากร/น.ส.
เนตรนภา
26/08/255
8,100.00 สวยดี/ฏีกา
8
เลขที
651/2558
ลว.26ส.ค.58

0

. นํ. ามัน
8,800.00 ซือ
24/11/255
. เพลิง
เชือ
7
สําหรับรถ
เกรดเดอร์/
หจก.รวม
.
นคร/ใบสังซือ
เลขที
12/2558 ลว.
24 พ.ย.57

3

จ ้างเหมาทํา
พลุ ดอกไม ้
ไฟ/นายเผด็จ
กุลวัฒน
25/11/255
35,700.00
วิภาต/ใบสัง 7
จ ้างเลขที
19/2558 ลว.
25 พ.ย.57

11

จ ้างเหมา
ติดตัง. เวที
เครืองขยาย
เสียงโต๊ะและ
ติดตัง. ไฟ/
25/11/255
40,000.00
นายเสนาะ
7
เสนาะคํา/
ใบสังจ ้าง
18/58 ลว.
25/11/57

11

. ธงชาติ
ซือ
และธงตรา
สัญลักษณ์
(ภปร)/โชค
24/11/255
11,500.00 สุภาพรรณ/
7
.
ใบสังซือ
เลขที
11/2558 ลว.
24 พ.ย.57

7

. เชิงเทียน/
ซือ
คัลเลอร์ฟล
ู /
.
ใบสังซือ
24/11/255
1,000.00
เลขที
7
13/2558 ลว
24 พ.ย.57

10

. วัสดุ
ซือ
อุปกรณ์/นาย
25/11/255
21,660.00 เผด็จ
7
กุลวัฒน
วิภาต/ใบสัง

11

. เลขที
ซือ
14/2558 ลว
25 พ.ย.57
10 การพัฒนา
. ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

โครงการเฉลิม
รายได ้
พระชนมพรรษา จัดเก็บเอง
สมเด็จพระนาง
เจ ้า
พระบรมราชินน
ี า
ถ

50,000.00

. ธงตรา
11,000.00 ซือ
04/08/255
8
สัญลักษณ์
(สก.)/ปิ ย
บูรณ์/ใบสัง
. เลขที
ซือ
110/2558
ลว.4 ส.ค.58

3

ทําป้ าย
ประชาสัมพัน
ธ์/ไทย อาร์ต
04/08/255
3,432.00 พริน
. ติง. /ใบสัง
8
จ ้างเลขที
89/2558 ลว
4ส.ค.58

5

ติดตัง. เวที ผูก
ผ ้าประดับ
ติดตัง. เครือง
ขยายเสียง/
04/08/258
15,000.00 นายเสนาะ
8
เสนาะคํา/
ใบสังจ ้างลข
ที90/2558
ลว4ส.ค.58

8

ติดตัง. และเช่า
เต็นท์/นาง
สุภาพร พูน
04/08/255
4,800.00 นาผล/ใบสัง
8
จ ้างเลขที
91/2558 ลว
4ส.ค.58

8

. นํ. าดืม
ซือ
บรรจุแก ้วและ
นํ. าแข็ง/นาง
รัมภา สมบุญ 04/08/255
1,200.00
ลาภ/ใบลัง
8
. เลขที
ซือ
111/2558
ลว4ส.ค.58

8

โครงการส่งเสริม รายได ้
การจัดกิจกรรม
จัดเก็บเอง
ประเพณีลอย
กระทง

30,000.00

20,000.00 ติดตัง. เวที
04/11/255
เครืองขยาย 7
เสียงและ
ติดตัง. ไฟ
ประดับงาน/
นายเสนาะ
เสนาะคํา/
ใบสังจ ้าง
เลขที
13/2558 ลว
4พ.ย.57

3

12 การพัฒนา โครงการสายใย รายได ้
. ด ้าน
รักครอบครัวศูนย์ จัดเก็บเอง
การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

30,000.00

432.00 ทําป้ าย
19/02/255
ประชาสัมพัน 8
ธ์/ไทยอาร์ต
พริน
. ติง. กรุป
๊ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
40/2558 ลว.
19ก.พ.58

5

11 การพัฒนา
. ด ้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

จ ้างเหมารถ
14,000.00 โดยสารไม่
ประจําทาง/

19/02/255
8

10

บจก.แมจิค
รูทส์/ใบสัง
จ ้างเลขที
41/2558
สัญญายืมเงิน
เลขที8/2558
ลว.26ก.พ.58 26/02/255
12,960.00
ฏีกาเลขที
8
281/2558
ลว.26ก.พ.58
13 การพัฒนา
. ด ้านสังคม

14 การพัฒนา
. ด ้านสังคม

โครงการค่าย
เยาวชนต ้านภัย
ยาเสพติด

โครงการ
สนับสนุนเบีย
. ยัง
ชีพแก่ผู ้ป่ วย
เอดส์

รายได ้
จัดเก็บเอง

เงินอุดหนุน
ทัวไป

60,000.00

72,000.00

432.00 ทําป้ าย
11/09/255
ประชาสัมพัน 8
ธ์/ไทยอาร์ต
พริน
. ติง. กรุป
๊ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
102/2558
ลว.11 ก.ย.
58

0

3

ทําอาหารว่าง
และ
เครืองดืม/
นางรัมภา สม
11/09/255
7,500.00 บุญลาภ/
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
103/2558
ลว11ก.ย.58

4

ค่าตอบแทน
วิทยากร/นาย
สมปอง กิง
29/09/255
3,600.00 สวัสดิ/Y ฏีกา
8
เลขที
766/2558
ลว29ก.ย.58

1

5,000.00 สัญญายืมเงิน 08/10/255
เลขที1/2558 7
ลว8ต.ค.57/
ฏีกาเลขที
3/2558ลว8
ต.ค.57

0

สัญญายืมเงิน
เลขที2/2558
ลว4พ.ย.57/ 04/11/255
5,000.00
ฏีกาเลขที
7
52/2558ลว4
พ.ย.57

0

สัญญายืมเงิน
เลขที3/2558
ลว2ธ.ค.57/ฏี 02/12/255
5,000.00
กาเลขที
7
86/2558ลว2
ธ.ค.57

0

สัญญายืมเงิน
เลขที5/2558
ลว5ม.ค.58/ 05/01/255
5,000.00
8
ฏีกาเลขที
146/2558ลว
5ม.ค.58

0

สัญญายืมเงิน
04/02/255
5,000.00 เลขที7/2558
8
ลว4ก.พ.58/

0

ฏีกาเลขที
229/2558ลว
4ก.พ.58

15 การพัฒนา
. ด ้านสังคม

โครงการอบรม
รายได ้
ความรู ้เพือพัฒนา จัดเก็บเอง
ศักยภาพ
ผู ้สูงอายุตําบล
ลานตากฟ้ า

100,000.00

สัญญายืมเงิน
เลขที9/2558
ลว2มี.ค.58/ 02/03/255
5,000.00
ฏีกาเลขที
8
284/2558ลว
2มี.ค.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
11/2558 ลว
02/04/255
5,000.00 2เม.ย.58/ฏี
8
กาเลขที
343/2558ลว
2เม.ย.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
12/2558 ลว
06/05/255
5,000.00 6พ.ค.58/ฏี
8
กาเลขที
408/2558ลว
6พ.ค.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
15/2558 ลว
04/06/255
5,000.00 4มิ.ย.58/ฏีกา
8
เลขที
461/2558ลว
4มิ.ย.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
16/2558 ลว
02/07/255
5,000.00 2ก.ค.58/ฏี
8
กาเลขที
544/2558ลว
2ก.ค.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
17/2558 ลว
04/08/255
5,000.00 4ส.ค.58/ฏี
8
กาเลขที
599/2558ลว
4ส.ค.58

0

สัญญายืมเงิน
เลขที
18/2558 ลว
01/09/255
4,500.00 1ก.ย.58/ฏีกา
8
เลขที
663/2558ลว
1ก.ย..58

0

60,000.00 จ ้างเหมารถ 19/03/255
โดยสารไม่
8
ประจําทาง/
บจก.แมจิค
รูทส์/ใบสัง
จ ้างเลขที
48/2558 ลว
19มี.ค.58
ทําป้ าย
19/03/255
432.00 ประชาสัมพัน
8
ธ์/ไทยอาร์ต

9

5

พริน
. ติง. กรุป
๊ /
ใบสังจ ้าง
เลขที 19
ม.ค.58

16 การพัฒนา
. ด ้านสังคม

17 การพัฒนา
. ด ้าน
สิงแวดล ้อม
และการ
ท่องเทียว

โครงการอุดหนุน เงินอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุข ทัวไป
มูลฐานชุมชน

โครงการ
รายได ้
สนับสนุนกลุม
่
จัดเก็บเอง
อาสาสมัครเฝ้ า
ระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิงแวดล ้อม

75,000.00

120,000.00

. ของ
ซือ
สมนาคุณ/วัด 19/03/255
1,300.00
ไร่ขงิ /19
8
มี.ค.58

0

ลูกหนีเ. งินยืม
เลขที
10/2558 ลว
26/03/255
36,250.00 26 มี.ค.58/ฏี
8
กาเลขที
330/2558
ลว.26มี.ค.58

0

7,500.00 จ่ายเงิน
30/09/255
อุดหนุนหมูท
่ ี 8
1 /ฏีกาเลขที
774/2558
ลว.30ก.ย.58

0

จ่ายเงิน
อุดหนุนหมูท
่ ี
30/09/255
7,500.00 2 /ฏีกาเลขที
8
775/2558
ลว.30ก.ย.58

0

จ่ายเงิน
อุดหนุนหมูท
่ ี
30/09/255
7,500.00 3 /ฏีกาเลขที
8
776/2558
ลว.30ก.ย.58

0

จ่ายเงิน
อุดหนุนหมูท
่ ี
30/09/255
7,500.00 4 /ฏีกาเลขที
8
777/2558
ลว.30ก.ย.58

0

จ่ายเงิน
อุดหนุนหมูท
่ ี
30/09/255
7,500.00 4 /ฏีกาเลขที
8
778/2558
ลว.30ก.ย.58

0

กันเงิน
รายจ่าย
(คงเหลือ
30/09/255
3,354.00 ส่งคืน
8
จังหวัด)/ฏีกา
เลขที
801/2558

0

10,000.00 ทําอาหารและ 01/10/255
วัสดุอป
ุ กรณ์ 7
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
ปรีดาพันธุ/์
ใบสังจ ้าง
เลขที
2/2558 ลว.1
ต.ค.57
ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/ 03/11/255
10,000.00
นายอําพันธุ์ 7
ปรีดาพันธุ/์
ใบสังจ ้าง

30

30

เลขที
8/2558 ลว.3
พ.ย.57
ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
01/12/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
7
ใบสังจ ้าง
เลขที
20/2558 ลว.
1ธ.ค.57

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
30/12/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
7
ใบสังจ ้าง
เลขที
30/2558 ลว.
30ธ.ค.57

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
02/02/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
37/2558 ลว.
2ก.พ.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
03/03/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
42/2558 ลว.
3มี.ค.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
01/04/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
52/2558 ลว.
1เม.ย.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
01/05/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
54/2558 ลว.
1พ.ค.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/ 29/05/255
10,000.00
นายอําพันธุ์ 8
ปรีดาพันธุ/์
ใบสังจ ้าง

30

เลขที
66/2558 ลว.
29พ.ค.58

18 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

โครงการประชุม รายได ้
ประชาคม
จัดเก็บเอง
แผนพัฒนาสามปี
และบูรณาการ
ร่วมแผนชมชน

20,000.00

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
01/07/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
76/2558 ลว.
1ก.ค.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
29/07/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
86/2558 ลว.
29ก.ค.58

30

ทําอาหารและ
วัสดุอป
ุ กรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ์
01/09/255
10,000.00 ปรีดาพันธุ/์
8
ใบสังจ ้าง
เลขที
97/2558 ลว.
1ก.ย.58

30

3,024.00 ทําป้ าย
02/02/255
ประชาสัมพัน 8
ธ์7ป้ าย/ไทย
อาร์ต พริน
. ติง.
กรุป
๊ /ใบสัง
จ ้างเลขที
39/2558 ลว.
2 ก.พ.58
. นํ. าดืม
ซือ
บรรจุแก ้วและ
นํ. าแข็ง/นาง
รัมภา สมบุญ 02/02/255
870.00
ลาภ/ใบสัง
8
. เลขที
ซือ
41/2558 ลว.
2 ก.พ.58

5

13

19 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

โครงการกิจกรรม รายได ้
รณรงค์และ
จัดเก็บเอง
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000.00

432.00 ทําป้ าย
06/07/255
ประชาสัมพัน 8
ธ์/ไทยอาร์ต
พริน
. ติง. กรุป
๊ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
79/2558 ลว
6ก.ค.58

7

20 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

โครงการ อบต.
เคลือนที

10,000.00

432.00 ทําป้ าย
22/12/255
ประชาสัมพัน 7
ธ์/วิจต
ิ รศิลป์ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
25/2558/ลว.
22 ธ.ค.57

3

รายได ้
จัดเก็บเอง

1,425.00

. นํ. าดืม
ซือ
22/12/255
บรรจุแก ้วและ 7

3

นํ. าแข็ง/นาง
รัมภา สมบุญ
ลาภ/ใบสัง
. เลขที22
ซือ
ธ.ค.57 ลว.
22 ธ.ค.57
ติดตัง. เครือง
ขยายเสียง/
นายเสนาะ
เสนาะคํา/
22/12/255
2,000.00
ใบสังจ ้าง
7
เลขที
26/2558/ลว.
22 ธ.ค.57
21 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

โครงการจัด
รายได ้
ฝึ กอบรมคุณธรรม จัดเก็บเอง
จริยธรรม
ข ้าราชการและ
เจ ้าหน ้าทีของรัฐ
เพือเพิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิ าน

30,000.00

432.00 จ ้างเหมาทํา 22/12/255
ป้ ายประชา
7
สัมพันธุ/์
วิจต
ิ รศิลป์ /
ใบสังจ ้าง
เลขที
27/2557 ลว.
22ธ.ค.57

7

จ ้างเหมา
ทําอาหาร
อาหารว่าง
พร ้อม
เครืองดืม/
22/12/255
3,700.00 นางรัมภา สม
7
บุญลาภ/
ใบสังจ ้าง
เลขที
28/2557 ลว
22ธ.ค.57

5

ค่าตอบแน
วิทยากร/ฎีกา
19/01/255
2,400.00 เลขที
8
192/258 ลว.
19 ม.ค.58

0

22 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

โครงการก่อสร ้าง รายได ้
กําแพงดิน
จัดเก็บเอง
ด ้านหลังอาคารที
ทําการ อบต.ลาน
ตากฟ้ า

781,000.00 777,000.00 ก่อสร ้าง
02/07/255
กําแพงกันดิน 8
คอนกรีตเสริม
เหล็ก/หจก.
ริว. ไสว/
สัญญาจ ้าง
เลขที5/2558
ลว.2ก.ค.58

23 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม

280,000.00

รายได ้
จัดเก็บเอง

3

11,059.00 จ่ายเงิน
11/11/255
สมทบ
7
กองทุน
ประกันสังคม
เดือนต.ค.57/
ฎีกาเลขที
51/2558 ลว
11 พ.ย.57
จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม
11/12/255
11,059.00 เดือน พ.ย.
7
57/ฎีกาเลขที
120/2558
ลว 11 ธ.ค.
57

60

0

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 13/01/255
10,964.00
8
เดือน ธ.ค.
57/ฎีกาเลขที
174/2558
ลว 13ม.ค.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 11/02/255
11,059.00
8
เดือน ม.ค.
58/ฎีกาเลขที
259/2558
ลว 11ก.พ.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 10/03/255
11,059.00
เดือน ก.พ.
8
58/ฎีกาเลขที
292/2558
ลว 10มี.ค.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 08/04/255
11,059.00
เดือน มี.ค.
8
58/ฎีกาเลขที
367/2558
ลว 8เม.ย.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 08/05/255
11,059.00
เดือน เม.ย. 8
58/ฎีกาเลขที
417/2558
ลว 8พ.ค.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 10/06/255
11,059.00
8
เดือน พ.ค.
58/ฎีกาเลขที
471/2558
ลว 10มิ.ย.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 10/07/255
11,059.00
เดือน มิ.ย.
8
58/ฎีกาเลขที
550/2558
ลว 10ก.ค.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
10/08/255
11,059.00 ประกันสังคม
8
เดือน ก.ค.
58/ฎีกาเลขที
611/2558

0

ลว 10ส.ค.58

24 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

เงินสมทบ
กองทุนบําเหน็ จ
บํานาญ
ข ้าราชการ
ท ้องถิน (กบท.)

รายได ้
จัดเก็บเอง

25 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริหาร
จัดการทีดี

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

เงินอุดหนุน
ทัวไป

26 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริการ
สาธารณะ

โครงการซ่อม
สร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบ
คลองกระทุม
่
เมือง หมูท
่ ี4

27 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริการ
สาธารณะ

โครงการซ่อม
สร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย
ทางเข ้าโรงเรียน
วัดพุทธธรรมรังษี
หมูท
่ ี1

28 การพัฒนา
. ด ้านการ
บริการ
สาธารณะ

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 08/09/255
11,636.00
8
เดือน 2.ค.
58/ฎีกาเลขที
681/2558
ลว 8 ก.ย.58

0

จ่ายเงิน
สมทบ
กองทุน
ประกันสังคม
30/09/255
11,459.00 เดือน ก.ย.
8
58/ฎีกาเลขที
773/2558
ลว 30 ก.ย.
58

0

245,000.00 245,000.00 เงินสมทบ
09/12/255
กองทุน
7
บําเหน็ จ
บํานาญ
ข ้าราชการ
ส่วนท ้องถิน
งบประมาณ
2558/ฏีกา
เลขที
98/2558 ลว
9ธ.ค.57
90,000.00

90,000.00 จ่ายเงิน
สมทบ/ฏีกา
เลขที
644/2558
ลว.26 ส.ค.
58

0

26/08/255
8

0

เงินอุดหนุน
ทัวไป

1,480,000.0 1,478,000.0 ซ่อมสร ้าง
14/08/255
0
0 ถนนคอนกรีต 8
เสริมเหล็ก/
หจก.ชัยโย
คอนกรีต/
สัญญาจ ้าง
เลขที6/58
ลว.14 ส.ค.
58

60

เงินอุดหนุน
ทัวไป,
รายได ้
จัดเก็บเอง

570,000.00 568,000.00 ซ่อมสร ้าง
21/08/255
ถนนคอนกรีต 8
เสริมเหล็ก/
หจก.ชัยโย
คอนกรีต/
สัญญาจ ้าง
เลขที7/58
ลว21ส.ค.58

60

โครงการซ่อม
เงินอุดหนุน
สร ้างลาน
ทัวไป
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
จําเริญทรัพย์ หมู่
ที 3

949,000.00 947,000.00 ซ่อมสร ้าง
21/08/255
ถนนคอนกรีต 8
เสริมเหล็ก/
หจก.ชัยโย
คอนกรีต/
สัญญาจ ้าง
เลขที8/58
ลว.21 ส.ค.
58

60

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2558
ั
อบต.ลานตากฟ้า อ.นครชยศรี
จ.นครปฐม
แผนการ
ดําเนินการ
ทงหมด
ั8
ยุทธศาสตร์

อนุม ัติ
ั
ลงนามสญญา
งบประมาณ

เบิกจ่าย

100%

จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
น
งบประ น
งบประ น
งบประ น
งบประ น
งบประ
โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ
การ
การ
การ
การ
การ

1.การพัฒนาด ้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

31.0

4.15

16.0

2.98

12.0

2.04

12.0

2.04

11.0

2.01

2.การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

9.0

0.50

3.0

0.05

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

3.การพัฒนาด ้านสังคม

34.0

2.21

16.0

0.72

4.0

0.21

4.0

0.21

3.0

0.17

4.การพัฒนาด ้านสิงแวดล ้อม
และการท่องเทียว

11.0

3.80

1.0

0.12

1.0

0.12

1.0

0.12

1.0

0.12

5.การพัฒนาด ้านการบริหาร
จัดการทีดี

24.0

15.12

12.0

2.62

8.0

1.26

8.0

1.25

7.0

0.48

6.การพัฒนาด ้านการบริการ
สาธารณะ

41.0

55.65

6.0

4.29

3.0

2.99

3.0

2.99

3.0

2.99

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.ลานตากฟ้ า ได ้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2558 ในเขตพืน
. ที โดยได ้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน
. ทีตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสําเร็จด ้วยดี ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง. ในพืน
. ทีและพืน
. ทีใกล ้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที
สําคัญดังนี.

่ อ
่ แผนภูม ิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสาํ รวจความ
อปท. ใสข
้ มูลผลการดําเนินการ เชน
คิดเห็ นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอืน
3 ๆ
1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนในเขต อบต.

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให ้แก่โรงเรียนในเขต อบต.
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให ้แก่นักเรียนระดับก่นวัยเรียน (เด็กเล็กวัย 3 ขวบ)
4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให ้แก่นักเรียนระดับก่อนวัยเรียน (เด็กเล็กวัย 3 ขวบ)
5. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
6. โครงการอบรมเยาวชน "ต ้นกล ้าคุณธรรม ตามแนววิถพ
ี ท
ุ ธ"
7. โครงการปฐมนิเทศผู ้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั
9. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าพระบรมราชินน
ี าถ
10. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
11. โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. โครงการค่ายเยาวชนต ้านภัยยาเสพติด
13. โครงการสนับสนุนเบีย
. ยังชีพแก่ผู ้ป่ วยเอดส์

14. โครงการอบรมความรู ้เพือพัฒนาศักยภาพผู ้สูงอายุตําบลลานตากฟ้ า
15. โครงการสนับสนุนกลุม
่ อาสาสมัครเฝ้ าระวังอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
16. โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี และบูรณาการร่วมแผนชมชน
17. โครงการกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
18. โครงการ อบต.เคลือนที
19. โครงการจัดฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าทีของรัฐเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบต
ั งิ าน
20. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
21. เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการท ้องถิน (กบท.)
22. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
23. โครงการซ่อมสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองกระทุม
่ เมือง หมูท
่ ี4
24. โครงการซ่อมสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข ้าโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี หมูท
่ ี1
25. โครงการซ่อมสร ้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยจําเริญทรัพย์ หมูท
่ ี3

