สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)
*************************************
วิสัยทัศน์
“ตำบลท่ำสักเมืองน่ำอยู่
ตำบลเข้มแข็ง
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหมู่บ้ำนแห่งกำรเกษตร
พัฒนำก้ำวไกล
ยึดมั่นธรรมำภิบำล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักได้กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 7 ยุทธศำสตร์
ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อม
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใด
ควรดำเนินกำรต่อไปตำมวั ตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงดำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสักซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. เพื่อ ให้ ท รำบควำมก้ำ วหน้ ำกำรด ำเนิ นงำนตำมระยะเวลำและเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ สภำพผลกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูล สำหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่อ งของกำรดำเนินงำน โครงกำร กำรยกเลิก
โครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
4. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
5. เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หัวหน้ำสำนักปลัด/ผู้อำนวยกำรกองทุกกองของ
องค์ กำรบริ หำรส่ วนต ำบลท่ ำสั กที่ จะต้ องผลั กดันให้ กำรด ำเนิ นกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ ำง ๆ เป็น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนใน ตำบลท่ำสัก
หรือสังคมส่วนรวมมำกที่สุด
6. เพื่อติ ดตำมและประเมิ น ผลกำรดำเนิน งำนตำมตัว ชี้ วัดร้ อยละควำมส ำเร็จของปฏิบัติ งำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ประโยชน์ของการประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ กำรนำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
รองลงมำคือนำไปใช้สำหรับวำงแผนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1.ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำร ซึ่งจะทำให้วิธีกำรปฏิบัติดำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน
2.ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ทำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนำคต
3.ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ และ
ทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
4.สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่จะนำไป
จัดทำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับควำมเชื่อถือและกำร
ยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ
5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดทำโครงกำรและรับผิดชอบโครงกำร มี
ควำมสำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6.กำรวินิจฉัย สั่ งกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริ ห ำรส่ ว นตำบลท่ ำสั ก สำมำรถวินิ จฉัย สั่ งกำรได้อย่ ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี เหตุ มีผลในกำรพั ฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็ นจริงและตำมอำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ สำหรับกำร
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.2 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.3 มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
1.4 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.5 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีกำรรวมรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำ
จัดทำฐำนข้อมูล
2.2 มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
2.3 มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น
2.5 มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
2.6 มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
2.7 มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
2.9 มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2.10 มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
2.11 มีกำรจัดทำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์
2.12 มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ลาดับ
คะแนน
ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
ที่
เต็ม
๑
ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครองกำรเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจำนวน
ประชำกร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำ
เสพติด กำรสังคม สงเครำะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำร
๒
ประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรประศุสัตว์
๒
กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำประเพณี
๒
และงำนประจำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพของ
๒
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ
(๘) กำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้
๒
ข้อมูล จปฐ.
(๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรดำเนินกำรประชุม
๓
ประชำคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหำ ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหำสำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
๒๐
๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ควบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด
๒
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อง
โยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
Thailand ๔.๐

คะแนน
ที่ได้

๑๘.๕๕
๒.๐๐

ลาดับ
ที่

3

ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
(๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ผลของ
กำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
(๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด เทคโนโยลี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริมอำชีพ
กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจ
และควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
(๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและ
โอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อำจ
ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกำส) และT-Therat (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื้นที่ มีกำรนำเสนอ
ปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมุติฐำนของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ
(๘) สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้ง
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิง
คุณภำพ
(๙) ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
และแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
รวมคะแนน
ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศำสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์

คะแนน
เต็ม
๑

คะแนน
ที่ได้
๑.๐๙

๒

๑.๙๑

๒

๑.๘๒

๒

๑.๘๒

๒

๑.๕๕

๒

๑.๙๑

๑

๑.๐๐

๑

๑.๐๐

๑๕

๑๓.๙๑

๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕

๘.๐๙
๘.๖๔
๘.๘๒
๔.๖๔
๔.๕๕
๔.๓๖
๔.๖๔

ลาดับ
ที่

ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
๓.๘ แผนงำน
๓.๙ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงกำร
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนน
เต็ม
๕
๕
๕
๖๕
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๔.๖๔
๔.๖๔
๔.๕๕
๕๗.๕๕
๙๒.๙๑

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน

คะแนนเต็ม

การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร
๕.๓ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนนำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๕.๖ โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ
๕.๙ งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)
๕.๑๐ มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ
๕.๑๑ มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คำดว่ำที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนนที่
ได้
๙.๖๐
๙.๗๐
๙.๐๐
๘.๙๑

๕

๔.๕๕

๕
๕

๔.๗๓
๔.๖๔

๕
๕

๔.๐๙
๔.๐๙

๕

๔.๑๘

๕
๕

๔.๓๐
๔.๐๐

๕

๔.๐๐

๕
๖๐
๑๐๐

๔.๑๘
๕๑.๕๕
๘๗.๐๐

สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ ปี
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการทีน่ ามาจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณ และแผนการดาเนินงาน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

36

37,252,600.00

24

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
กระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคณ
ุ ภาพ

4

1,850,000.00

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

45

4,090,800.00

25

2,335,644.00

23

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

24

13,411,400.00

9

13,627,200.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

9

482,000.00

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

170,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น

39
160

รวมทัง้ สิ้ น

9,582,300.00
-

11
-

รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้

งบประมาณ (บาท)
2,352,600.00
-

โครงการ
9

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)
4,969,000.00

-

-

2,235,644.00

-

-

7

13,597,200.00

-

-

422,000.00

3

300,000.00

-

-

2

70,000.00

1

50,000.00

-

-

1,604,000.00

14

1,075,000.00

8

255,000.00

-

-

58,860,800.00

79

27,112,144.00

53

18,790,444.00

9

4,969,000.00

โครงกำรที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 จำนวน 160 โครงกำร จำนวน 58,860,800.- บำท นำมำจัดทำข้อบัญญัติและ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำนวน 79 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 49.38 ของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี งบประมำณ 27,112,144.00 บำท คิดเป็นร้อยละ
46.06 ของงบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีปีฯ ดำเนินงำนตำมโครงกำรแล้วเสร็จจำนวน 53 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 67.09 ของแผนดำเนินงำน งบประมำณ จำนวน
18,790,444.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของแผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และมีโครงกำรที่กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 9
โครงกำร จำนวน 4,969,000.- บำท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านบุคลากรท ้องถิน
่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล ้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านสาธารณสุข
2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

2563
2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิตด ้านการเกษตรให ้มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
0.00

10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง…
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2564
2563
2562
2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี…
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้าน…
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2563
2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0.00

5,000,000.00

10,000,000.00 15,000,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าสัก มีดังนี้
งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำย
บ้ำนนำยฝ้ำย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1

2

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

3

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.
สำยหลังวัดประชำศรัทธำธรรม
ม.4
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
บ้ำนนำงละออ หมู่ที่ 8

4

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
สำยบนเนิน หมู่ที่ 2

300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

5

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

6

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็หสำยบ้ำนนำยพจน์
อินทร์จง
หมู่ 5
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยป่ำแดด หมู่ 7

7

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ท่ำสัก

8

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

โครงกำรจ้ำงเหมำนักเรียน/
นักศึกษำ ทำงำนในช่วงปิดภำค
เรียน

30,000.00 นักเรียน/นักศึกษำได้ฝึก
ทักษะกำรทำงำนและใช้
เวลำให้เกิดประโยชน์

นักเรียน/นักศึกษำ ในเขต
พื้นที่ อบต. ท่ำสัก

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้หนู
น้อยสู่โลกกว้ำง สำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

10,000.00 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้จำก
นอกสถำนศึกษำให้แก่
นักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กของ อบต.ท่ำสัก

1.นักเรียน ศพด.บ้ำนเต่ำไห
เหนือ 2.นักเรียน ศพด.บ้ำน
ชำหนึ่ง 3.นักเรียน ศพด.
บ้ำนชำสอง 4. นักเรียน
ศพด.บ้ำนชำตก
1. ศพด.บ้ำนเต่ำไหเหนือ 2.
ศพด.บ้ำนชำหนึ่ง 3. ศพด.
บ้ำนชำสอง 4. ศพด.บ้ำนชำ
ตก

9

10 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก

300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้มำตรฐำน

105,400.00 เพื่อส่งเสริมสมรรถภำพ
ทักษะให้เด็กมีควำมพร้อม
ทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ

ผลผลิต
ระยะทำงยำว 132 ม. กว้ำง
4 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่ำ 528
ตร.ม.
ระยะทำงยำว 137 ม. กว้ำง
4 ม. หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 548 ตร.ม.
ระยะทำงยำว 132 ม. กว้ำง
4 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่ำ 528
ตร.ม.
ระยะทำงยำว 157 ม. กว้ำง
4 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 628 ตร.ม.
ระยะทำงยำว 157 ม. กว้ำง
4 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 628 ตร.ม.
ระยะทำงยำว 157 ม. กว้ำง
4 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 628 ตร.ม.
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก

ที่
11

ยุทธศาสตร์
โครงการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรอำหำรเสริม(นม)
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

12

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรศึกษำ ศำสนำ
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม (อำหำรกลำงวัน)
และนันทนำกำร

13

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรร่วมจัดงำนหลวง
พ่อโต

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์

14

15

16

17

18

โครงกำรร่วมจัดงำนบ้ำน
เกิดถิ่นกำเนิดพระยำพิชยั
ดำบหัก

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) โรงเรียน
บ้ำนเต่ำไหเหนือ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน เงินอุดหนุนสำหรับ
กำรศึกษำ ศำสนำ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
และนันทนำกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) โรงเรียน
บ้ำนชำตก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน เงินอุดหนุนสำหรับ
กำรศึกษำ ศำสนำ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
และนันทนำกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) โรงเรียน
บ้ำนชำสอง

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
572,944.00 เพื่อให้นักเรียนมี
อำหำรเสริม (นม)
รับประทำน

303,800.00 เพื่อให้นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ท่ำสัก
ได้รับโภชนำกำรที่
ครบถ้วน
50,000.00 เพื่อเป็นกำรร่วมจัด
งำนหลวงพ่อโต
อำเภอพิชยั
20,000.00 เพื่อสร้ำงจิตสำนึก
ให้กับประชำชนใน
กำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี และปลูก
จิตสำนึกในกำรรัก
บ้ำนเกิด
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีควำมรัก
ควำมสำมัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
164,000.00 เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนเต่ำไหเหนือ
ได้รับโภชนำกำรที่
ครบถ้วน

ผลผลิต
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 ศูนย์
1.ศพด.เต่ำไหเหนือ
2.ศพด. ชำหนึ่ง
3. ศพด.ชำสอง
4. ศพด.ชำตก
2. โรงเรียน 4 โรงเรียน
1.โรงเรียนเต่ำไห
2. โรงเรียนชำหนึ่ง
3. โรงเรียนชำสอง
4. โรงเรียนชำตก
1.ศพด.บ้ำนเต่ำไหเหนือ
2. ศพด.บ้ำนชำหนึ่ง
3. ศพด.บ้ำนชำสอง
4. โรงเรียนบ้ำนชำตก
เข้ำร่วมงำนหลวงพ่อโต อำเภอ
พิชัย
จัดพิธีบวงสรวงพระยำพิชัยดำบหัก
และกิจกรรมกำรละเล่นอื่นๆ

กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสำกล
และกีฬำพื้นบ้ำน
นักเรียน ศพด.บ้ำนเต่ำไหเหนือ

200,000.00 เพื่อให้นักเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำตก
โรงเรียนชำตกได้รับ
โภชนำกำรที่ครบถ้วน

404,000.00 เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนชำสองได้รับ
โภชนำที่ครบถ้วน

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำสอง

ที่
19

20

21

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงการ
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ.) โรงเรียน
บ้ำนชำหนึ่ง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
บ้ำนเกิดถิ่นกำเนิดพระยำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิชัยดำบหัก
และนันทนำกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 12
สิงหำมหำรำชินี

24

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัวมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกรู 28 กรกฎำคม

25

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนจัดงำนวันพระ
บำมสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช (วัน
จักรี) และวันจักรี

22

23

อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
วันปิยะมหำรำช
อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
พระยำพิชัยดำบหักและงำน
กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
180,000.00 เพื่อให้นักเรียนของ
โรงเรียนชำสองได้รับ
โภชนำที่ครบถ้วน

60,000.00 เพื่อสร้ำงจิตสำนีก
ให้กับประชำชนใน
กำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีและปลูก
จิตสำนึกในกำรรัก
บ้ำนเกิด
2,500.00 เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
บรมรำชินีนำถ
2,500.00 เพื่อเป็นกำรน้อม
รำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 5
30,000.00 เพื่อเป็นกำรเชิดชู
วีรกรรมของพระยำ
พิชัยดำบหัก ทั้งยัง
เป็นกำรสนับสนุน
ส่งเสริมรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี
และเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัด
อุตรดิตถ์
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ มี
ส่วนร่วมและแสดง
ออดถึงควำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณ ของ
รัชกำลที่ 10
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วนรำชกำร
ฯลฯ มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงควำำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำฯ

ผลผลิต
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำตกชำหนึ่ง

อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอ
พิชัยในกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิ่น
กำเนิดพระยำพิชัยดำบหัก

อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอ
พิชัยในกำรจัดงำน 12 สิงหำมหำ
รำชินี
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอ
พิชัยในกำรจัดงำน วันปิยะ
มหำรำช
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอ
พิชัยในกำรจัดงำนพระยำพิชัยดำบ
หักและงำนกำชำดจังหวัดอุตรดิตถื

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้ำ
นักเรียน และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้ำ
นักเรียน และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ที่
26

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงการ
อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวัน
คล้ำยวันพระรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 9

27

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวัน
คล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลที่ 9

28

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั มหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกรู
รัชกำลที่ 10 28
กรกฎำคม

29

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรเข้ำค่ำยอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ต้ำนภัย
ยำเสพติดเด็กและเยำวชน
ของตำบลท่ำสัก

30

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

31

โครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้สำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้
กำรศึกษำ ศำสนำ
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
และนันทนำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วนรำชกำร
ฯลฯ มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรอดลุยเดช
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วนรำชกำร
ฯลฯ มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 9
50,000.00 เพื่อให้ประชำชนและ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ มี
ส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมจงรักภักดี และ
น้อมนำลึกถึงพระ
มหำกรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 10
50,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนตระหนักถึง
พระคุณของบิดำ
มำรดำ และครู
อำจำรย์ เด็กและ
เยำวชนมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม และ
ควำมสำมัคคี ตลอดจ
จส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนห่ำงไกลยำ
เสพติดและอบำยมุข
20,000.00 เพื่อให้เด็กมีร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ และ
รักกำรออกกำลังกำย

ผลผลิต
ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้ำ
นักเรียน และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน พ่อค้ำ
นักเรียน และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ประชำชน องค์กรเอกชน พ่อค้ำ
นักเรียน และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อบต.ท่ำสัก และส่วนรำชกำร

เด็กและเยำวชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ท่ำสัก

จัดกำรแข่งขันกีฬำให้กับเด็ก
นักเรียน ศพด.เต่ำไหเหนือ,ชำหนึ่ง,
ชำสอง และ ชำตก

7,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
จัดกิจกรรมปฏิบัติจริงตำมหลัก
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง
เล็กได้เรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
และได้ปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง

ที่
32

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

33

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
คุณภำพชีวิต
เกี่ยวกับ AIDS ที่ถกู ต้องหมู่
ที่ 1-10
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรรณรงค์ควำม
คุณภำพชีวิต
ปลอดภัยในช่วงเทศกำลปี
ใหม่

34

โครงการ
โครงกำรอบรมพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กสำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

35

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรรณรงค์ควำม
คุณภำพชีวิต
ปลอดภัยในช่วงเทสกำล
สงกรำนต์

36

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรฝึกอบรมจัดตั้ง
คุณภำพชีวิต
และทบทวน อปพร. ตำบล
ท่ำสัก

37

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน อุดหนุนโครงกำรเงินเบี้ยยัง
คุณภำพชีวิต
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

38

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรสร้ำงหลักประกัน
คุณภำพชีวิต
รำยได้แก่ผู้สงู อำยู(เบีย้ ยัง
ชีพผู้สูงอำยุ)

39

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรสนับสนุนกำร
คุณภำพชีวิต
เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่คนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพ(เบี้ยยังชีพผู้
พิกำร)

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
13,500.00 เพื่อให้พ่อ แม่
ผู้ปกครองมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับ
กำรอบรมเสริมสร้ำง
เด็กปฐมวัย ครูและ
ผู้ปกครองมีควำม
เข้มแข็งในกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำได้
อย่ำงมีคุณภำพ และ
เด็กได้รับกำรพัฒนำ
ทุกด้ำนอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
10,000.00 เพื่อให้ประชำชน/ผู้
ติดเชื้อมีควำมรู้
เกี่ยวกับโรค AIDS
25,000.00 เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหำและอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วง
เทศกำลสำคัญ
25,000.00 เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหำและอุบัติเหตุ
ทำงถนนในช่วง
เทศกำลสำคัญ
70,000.00 เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของ อปพร.ในเขต
อบต.ท่ำสักให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
24,000.00 เพื่อส่งเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ปว่ ยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรอง
และทำกำรวินิจฉัย
แล้วมีควำมเป็นอยู่
ยำกจนถูกทอดทิ้ง
ขำดผู้อุปกำระดูแลไม่
สำมำรถประกอบ
อำชีพเลี้ยงตนเองได้
10,212,000.00 เพื่อจ่ำยเบีย้ ยังชีพ
ตำมนโยบำยรัฐบำล
ในกำรดูแลและจัด
สวัสดิกำรให้กับ
ผู้สูงอำยุ
3,091,200.00 เพื่อจ่ำยเบีย้ ยังชีพ
ตำมนโยบำยรัฐบำล
ในกำรดูแลและจัด
สวัสดิกำรให้กับคน
พิกำรและทุพพลภำพ

ผลผลิต
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีควำมเข้ำใจใน
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
ได้เหมำะสมกับวัยและถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร

ประชำชนในเขต อบต.ท่ำสักมี
ควำมรู้และเข้ำใจเกีย่ วกับโรค
AIDS อย่ำงถูกต้อง
จัดกำลัง อปพร. ตั้งด่ำนจุดตรวจ
ช่วงเทศกำลปีใหม่
จัดกำลัง อปพร. ตั้งด่ำนจุดตรวจ
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์
กิจกรรมทบทวน อปพร.

ส่งเครำะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ปว่ ย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิคนละ
500 บำท /เดือน

ผู้สูงอำยุหมู่ที่ 1 - 10 ในเขต อบต.
ท่ำสัก

คนพิกำรและทุพพลภำพ หมู่ที่110ในเขต อบต.ท่ำสัก

ที่
40

ยุทธศาสตร์
โครงการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรส่งเสริมปรัชญำ
คุณภำพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

41

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
คุณภำพชีวิต
เดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภำพชีวิตเพื่อสังคม
สงเครำะห์ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้ปว่ ยด้อย
โอกำส และครอบครัวผู้มี
รำยได้น้อยและไร้ที่พึงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก (บ้ำนประชำรัฐ)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรรณรงค์และ
สำธำรณสุข
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
ไข้เลือดออกในตำบลท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีน
สำธำรณสุข
พิษสุนัขบ้ำ คุมกำเนิดให้
สุนัข หมู่ท1ี่ -10

42
43

44

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรฉีดวัควีนป้องกัน
สำธำรณสุข
โรคปำกและเท้ำเปือ่ ย และ
โรคแท้งติดต่อในสุกร โค
กระบือ แพะ แกะ

45

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรตรวจวัด คุณ
สำธำรณสุข
ภำพนำ้ อุปโภค บริโภค
ตำบลท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร โครงกำรฝึกอบรมกำรกำจัด
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ขยะต้นทำงตำบลท่ำสัก
และส่งแวดล้อม

46

47

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร โครงกำรปลูกต้นไม้รวมใจ
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ภักดิ์ รักษำพืน้ ที่สีเขียว
และส่งแวดล้อม

48

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรสนับสนุนกำร
บุคลำกรท้องถิ่น
ขับเคลื่อนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรองค์กำรบริหำร
บุคลำกรท้องถิ่น
ส่วนตำบลท่ำสักพบ
ประชำชน

49

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
20,000.00 เพื่อให้ประชำชน
ได้รับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
และตระหนักใน
คุณค่ำของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
150,000.00 เพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงคุณภำพชีวิต
ของผู้ป่วย
ผู้ด้อยโอกำส และ
ครอบครัวผู้มีรำยได้
น้อย และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง

ผลผลิต
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกำส และครอบครัว
ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่ผึ้งได้รับ
กำรดูแลและปรับปรุงคุณภำพชีวิต
ให้ดีขึ้น

50,000.00 เพื่อลดอัตรำกำรเพิ่ม
ของยุงในตำบลท่ำสัก

สำรเคมีกำจัดยุง และทรำยอะเบท

50,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคสุนัขบ้ำ
และเป็นกำร
คุมกำเนิดให้สุนัข
10,000.00 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคปำกและ
เท้ำเปื่อย และโรค
แท้งติดต่อในสุกร โค
กระบือ แพะ แกะ
112,000.00 เพื่อให้น้ำประปำมี
คุณภำพที่มำตรฐำน

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำ และ
ฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัข แมว และ
สัตว์อื่นๆ

20,000.00 เพื่อกำจัดขยะให้ถูก
ลักษณะและ
ปลอดภัยต่อ
ประชำชนในท้องถิ่น
50,000.00 เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
20,000.00 เพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
สำมปี
35,000.00 เพื่อจัดบริกำรให้กับ
ประชำชนในเขต
อบต.ท่ำสัก

ฉีดวัควีนป้องกันโรคปำกและเท้ำ
เปื่อย และโรคแท้งติดต่อในสุกร
โค กระบือ แพะ แกะ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำสำหรับกำร
อุปโภค บริโภคที่สะอำดและ
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถคัดแยก
ขยะมำทำปุ๋ยชีวภำพแบบฝั่งกลบ
ประชำชนในตำบลท่ำสัก

ประชำชนในตำบลท่ำสักได้ร่วมกัน
เสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ภำยในหมูบ่ ้ำน
ประชำชนในตำบลท่ำสัก

ที่
50

ยุทธศาสตร์
โครงการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรปกป้องสถำบัน
บุคลำกรท้องถิ่น
ของชำติ

51

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ใน
บุคลำกรท้องถิ่น
กระบวนกำรประชำธิปไตย
และกำรมีส่วนร่วมของ
ตำบลท่ำสัก

52

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี
บุคลำกรท้องถิ่น
และทรัพย์สิน อบต.ท่ำสัก

53

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
บุคลำกรท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและ
ศึกษำดูงำนคณะผู้บริหำร
สมำชิก และพนักงำนส่วน
ตำบล/พนักงำนจ้ำง

54

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม
บุคลำกรท้องถิ่น
จริยธรรมคณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล พนักงำนส่วน
ตำบล ลูกจ้ำงประจำ และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรจ้ำงเหมำบริหำร
บุคลำกรท้องถิ่น
เพื่อปฏิบัติงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ของ
อบต.ท่ำสัก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรรณรงค์และ
บุคลำกรท้องถิ่น
ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด

55

56

57

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ
บุคลำกรท้องถิ่น
พิชัยตำมโครงกำรเงิน
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ
พิชัย

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
10,000.00 เพื่อเป็นกำรปกป้อง
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์และ
พระบรมวงศำนุวงศ์
15,000.00 เพื่อให้เยำวชนและ
ประชำชนมีควำมรู้ใน
กระบวนกำร
ประชำธิปไตย และ
หลักกำรมีสว่ นร่วม
100,000.00 เพื่อให้กำรจัดเก็บ
ภำษีมีระบบข้อมูลที่
สำมำรถตรวจสอบได้
100,000.00 เพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้และพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรของ ผู้บริหำร
สมำชิกอบต.และ
พัฒนำสมรรถภำพ
ของพนักงำน ลูกจ้ำง
อบต.และผู้นำชุมชน
20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
พนักงำนมีคุณธรรม
จริยธรรม ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

270,000.00 เพื่อใช้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนบรรเทำสำธำรณ
ภัยต่อประชำชน
ผู้ประสบภัย
50,000.00 เพื่อเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงด้ำน
จิตใจและสนับสนุน
ให้นักเรียนและชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ และเป็นกำร
ลดควำมเสี่ยงกำรข้อง
เกี่ยวกับยำเสพติด
15,000.00 เพื่ออุดหนุนเหล่ำ
กำชำดอำเภอพิชัย

ผลผลิต
จัดกิจกรรมปกป้องสถำบัน สงบ
สันติ สำมัคคี
เยำวชนและประชำชนในเขต
อบต.ท่ำสัก

กำรจัดทำแผนทีภ่ ำษีมีระบบข้อมูล
ที่สำมำรถตรวจสอบได้
จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนของ
บริหำร สมำชิก อบต.และพัฒนำ
สมรรถภำพของพนักงำน ลูกจ้ำง
อบต.และผู้นำชุมชน

บุคลำกร อบต.ท่ำสัก

สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนผู้ประสบภัยควำม
ช่วยเหลือได้ทันต่อเวลำ และ
สถำนกำรณ์
นักเรียนและชุมชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม
ของกิ่งกำชำดอำเภอพิชัย

ที่
58

ยุทธศาสตร์
โครงการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวัน
บุคลำกรท้องถิ่น
ต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26
มิถุนำยน 2561

59

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรเลือกตั้งของ
บุคลำกรท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก

60

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
บุคลำกรท้องถิ่น
แก่ผู้ชำระภำษีและประชม
คมหมู่บ้ำนในกำรเข้ำร่วม
เป็นคณะกรรมกำรในกำร
จัดหำพัสดุขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

61

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน เงินอุดหนุนองค์กำรบริหำร
บุคลำกรท้องถิ่น
ส่วนตำบลในเมือง โครงกำร
สนับสนุนศูนย์รวมข่ำวสำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงส่วนตำบล
ระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุประสงค์
5,000.00 เพื่อให้เกิดกระแสกำร
มีส่วนร่วมของ
ประชำชนทุกภำค
ส่วนแสดงพลังสังคม
และพลังชุมชน
ต่อต้ำนยำเสพติดและ
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพ
ติด และร่วมรณรงค์
ประชำสัมพันธิ์
ต่อต้ำนยำเสพติด
400,000.00 เพื่อดำเนินกำร
เลือกตั้งผู้บริหำร
(นำยก อบต.ท่ำสัก)
และ ส.อบต. ตำม
จำนวนและภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมตำมระบอบ
ประชำธิปไตย
20,000.00 เพื่อให้ผู้ชำระภำษี
ได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรำ
ชำระภำษี และ
ประชำคมหมู่บ้ำนที่
เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรในกำร
จัดหำพัสดุ ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดหำ
พัสดุขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สัก
15,000.00 เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์
รวมข้อมูลข่ำวสำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงส่วน
ตำบล ระดับอำเภอ

ผลผลิต
กลุ่มพลังมวลชนใน 2 เทศบำล 11
ตำบล 88 หมู่บ้ำน โดยมีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม จำนวน 1,500 คน

ผู้บริหำร (นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสัก) และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

ผู้ชำระภำษีและประชำชน
ผู้เข้ำร่วมประชำคมหมู่บำ้ นในกำร
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร
จัดหำพัสดุ

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ระดับ
อำเภอพิชยั (อบต.ท่ำมะเฟือง)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่

1

2

3

4

5

M
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์
1 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก

ยุทธศำสตร์
2 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์
3 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน)

ยุทธศำสตร์
4 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์
5 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

6

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

7

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

8

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรร่วมจัดงำนหลวงพ่อโต

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำนชำตก

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำน
ชำสอง
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำนชำหนึ่ง
อุดหนุนโครงกำรจัดงำนบ้ำนเกิดถิ่น
กำเนิดพระยำพิชัยดำบหัก

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
105,400.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

105,400.00 47/2561

303,800.00 136,400.00

46/2561

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
1

110

50,000.00

28,750.00

22/2561

3

164,000.00

1,250.00
3,000.00
7,000.00
10,000.00
82,000.00

172/2561
177/2561
176/2561
178/2561
45/2561

1
1
1
1
100

200,000.00

100,000.00

45/2561

1000

404,000.00
180,000.00
60,000.00
2,500.00
404,000.00

202,000.00
90,000.00
60,000.00
2,500.00
202,000.00

45/2561
45/2561
225/2561
5/2561
45/2561

100
100
1
1
100

180,000.00

90,000.00

45/2561

100

60,000.00

60,000.00

225/2561

1

M
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2,500.00

5/2561

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
1

30,000.00

30,000.00

106/2561

1

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวัน
พระรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 9

2,500.00

2,500.00

121/2561

1

12 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวัน
สวรรคตพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
รัชกำลที่ 9

2,500.00

2,500.00

6/2561

1

13 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต

โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภัย
ในช่วงเทศกำลปีใหม่

25,000.00

25,000.00

33/2561

7

14 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต

อุดหนุนโครงกำรเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

24,000.00

2,000.00

1/2561

1

10,212,000.00

2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
792,100.00

21/2561
102/2561
136/2561
173/2561
207/2561
3/2561

1
1
1
1
1
1

3,091,200.00

704,700.00
788,700.00
786,700.00
783,500.00
780,700.00
225,600.00

19/2561
100/2561
134/2561
175/2561
205/2561
2/2561

1
1
1
1
1
1

35,000.00

204,000.00
226,400.00
228,800.00
228,800.00
228,000.00
915.00

20/2561
101/2561
135/2561
174/2561
206/2561
153/2561

1
1
1
1
1
1

22,500.00

154/2561

1

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
10 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันปิยะ
มหำรำช
อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระยำพิชยั
ดำบหักและงำนกำชำดจังหวัด
อุตรดิตถ์

11 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

15 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต

16 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต

17 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น

โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่
ผู้สูงอำยู(เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ)

โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ(เบี้ยยังชีพผู้พิกำร)

โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำสักพบประชำชน

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
2,500.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ที่

M
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

18 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น
19 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอพิชยั ตำม
โครงกำรเงินอุดหนุนกิ่งกำชำด
อำเภอพิชยั
เงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในเมือง โครงกำรสนับสนุน
ศูนย์รวมข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ส่วนตำบล ระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561

งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

15,000.00

15,000.00

139/2561

1

15,000.00

15,000.00

215/2561

1

สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมำยเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนบ้ำนเต่ำไหเหนือ
200,000.00 จ่ำยขำดเงินสะสม ปี 61
หมู่ที่ 2 (เบิกจ่ำยแล้ว)
2 โครงกำรขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำสำธำรณะสำยบ้ำน
293,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
เนินกว้ำว หมู่ที่ 7
3 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 1
98,600.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
4 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 2
67,400.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
5 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำสำยบ้ำนท่ำสัก 73,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
บ้ำนดำรำ หมู่ที่ 3
6 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 4
78,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
7 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 5
84,800.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
8 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 6
55,300.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
9 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 7
58,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
10 โครงกำรปรับปรุงคลองดินระบำยน้ำ หมู่ที่ 9
45,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
11 โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำย
1,299,000.00 อุดหนุนเฉพำะกิจ ปี 61
บ้ำนเต่ำไห หมู่ที่ 3
11
2,352,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
1 โครงการจ้างเหมานักเรี ยน/นักศึกษาทางานช่วงปิ ดภาค
30,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
เรี ยน
2 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
สิ งหามหาราชินี ประจาปี 2561
3 อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิ ยะมหาราช 23 ตุลาคม
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
4 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู 28 กรกฎาคม
5 อุดหนุนโครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(วันจักรี ) และวันจักรี
6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม

ที่
7

8
9
10

11

12
13
14
15

16

17

18

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกรฎาคม
โครงการกีฬาสี สัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้หนูนอ้ ยสู่ โลกกว้างสาหรับ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
อุดหนุ นโครงการสนับสนุ นค่าใชจ่ายการบริ หาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก จานวน 4 ศูนย์
อุดหนุ นโครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก จานวน 4 ศูนย์
โครงการหนู นอ้ ยเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
โครงการอบรม พ่อ แม่ ผูป้ กครองเด็กเล็กสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
อาหารเสริ มนม
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรี ยนบ้านชาหนึ่ง
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรี ยนบ้านชาสอง
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรี ยนบ้านเต่าไหเหนือ
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรี ยนบ้านชาตก

งบประมาณ
หมำยเหตุ
50,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

20,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
10,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
303,800.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

105,400.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

7,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
13,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
572,944.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
180,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

404,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

164,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

200,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61

ที่
19
20
21
22
23

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุ นโครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นกาเนิดพระยาพิชยั
ดาบหักประจาปี พ.ศ.2561
อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชยั ดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจาปี พ.ศ.2561
โครงการร่ วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโต
โครงการร่ วมจัดงานบ้านเกิดถิ่นกาเนิดพระยาพิชยั
ดาบหัก ประจาปี พ.ศ.2561
อุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

23
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้ านคุณภาพชี วติ
1 โครงการฝึ กอบรม จัดตั้ง และทบทวน อปพร. ตาบลท่าสัก
2 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปี ใหม่
3 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
4 โครงการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนและปรับปรุ ง
คุณภาพชีวติ เพื่อสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูป้ ่ วย ผูด้ อ้ ยโอกาส และครอบครัวผูม้ ีรายได้นอ้ ย และผู ้
ที่ไร้ที่พ่ งึ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
5 เบี้ยยังชีพผูส้ ุ งอายุ
6 เบี้ยยังชีพคนพิการ
7 เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
7
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้าของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
2 โครงการรณรงค์และป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
ไข้เลือดออกตาบลท่าสัก
3 อุดหนุนเอกชนโครงการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุ ข
3

งบประมาณ
หมำยเหตุ
60,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
30,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
50,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
20,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
2,500.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
2,235,644.00
70,000.00
25,000.00
25,000.00
150,000.00

ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61

10,212,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
3,091,200.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
24,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
13,597,200.00
50,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
50,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
200,000.00 ข้อบัญญัติฯ ปี 61
300,000.00

ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
1 โครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจภักดิ์รักษ์พ้นื ที่สีเขียวตาบล
50,000.00
ท่าสัก
1
50,000.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านบุคลากรท้ องถิ่น
1 โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดตาบลท่าสัก
50,000.00
2 โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้ในกระบวนการ
15,000.00
ประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วม
3 โครงการองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสักพบประชาชน
35,000.00
4 อุดหนุ นโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26
5,000.00
มิถุนายน 2561
5 อุดหนุ นกิ่งกาชาดอาเภอพิชยั ตามโครงการเงินอุดหนุ น
15,000.00
กิ่งกาชาดอาเภอพิชยั ประจาปี 2561
7 อุดหนุ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเมือง โครงการ
15,000.00
สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างองค์
การบริ หารส่ วนตาบลระดับอาเภอ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
8 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนา
20,000.00
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าสัก
8
255,000.00
53
18,790,444.00

หมำยเหตุ
ข้อบัญญัติฯ ปี 61

ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61
ข้อบัญญัติฯ ปี 61

ข้อบัญญัติฯ ปี 61

โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็กสายบนเนิ น
500,000.00
ม.2
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านไร่
877,700.00
ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายข้ามคลอง
250,000.00
ชาโค้งงาม หมู่ที่ 7
4 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตสาย
1,033,000.00
ซอยพุม่ พวง หมู่ที่ 5
5 โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ นบ้านเต่าไหเหนือ
200,000.00
หมู่ที่ 2 (เบิกจ่ายแล้ว)
5
2,860,700.00

หมำยเหตุ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 61

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตสาย
บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
1

งบประมาณ
1,299,000.00
1,299,000.00

หมำยเหตุ
อุดหนุ นเฉพาะกิจ

สรุปโครงกำรที่กันเงินรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2561 (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายซอยทองดี หมู่ที่ 8
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายซอยประปาหนองตับ
หมู่ที่ 10
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบนเนิ น หมู่ที่ 2
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านนางละออง หมู่ที่
8
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว
หมู่ที่ 1
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านนายพจน์ อินทร์
จง หมู่ที่ 5
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายประชาร่ วมใจ 1 หมู่ที่
7
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายป่ าแดด (ช่วง 4) หมู่ที่
7
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายหลังวัดประชาศรัทธา
ธรรม หมู่ที่ 4
9
ครุ ภณั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 วิทยุส่งข่าวระไร้สายทางไกลอัตโนมัติ
1
ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
1 ท่อสู บน้ าพญานาค
2 ปั้ มน้ ามอเตอร์ ไฟฟ้า
2

งบประมาณ
350,000.00
300,000.00
500,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2,019,000.00
300,000.00
300,000.00
4,669,000.00

500,000.00
500,000.00
136,000.00
32,000.00
168,000.00

หมำยเหตุ

การจัดทางบประมาณ
อบต.ท่ำสัก ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2560 โดยมีโครงกำร
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จำนวน 61 โครงกำร งบประมำณ 19,229,844.00 บำท สำมำรถจำแนกตำม
ยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกระบวนกำรผลิต
ด้ำนกำรเกษตรให้มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น
รวม

7
-

1,900,000.00
-

25

2,335,644.00

9
4
2

13,627,200.00
222,000.00
70,000.00

14
61

1,075,000.00
19,229,844.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มี
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

10

20

30

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00 15,000,000.00

การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ท่ำสัก มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มี
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนำมในสัญญำ รวม 19 โครงกำร จำนวนเงิน 6,929,215 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
จำนวน 19 โครงกำร จำนวนเงิน 6,929,215 ล้ำนบำท สำมำรถจำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
ท้องถิ่น
รวม

12

การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนาม โครงการ
ในสัญญา
863,300.00
12

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
863,300.00

4
3

6,012,500.00
53,415.00

4
3

6,012,500.00
53,415.00

19

6,929,215.00

19

6,929,215.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าสัก มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คสล. สำยบ้ำนนำย
พื้นฐำน
ฝ้ำย ฟักตั้ว หมูท่ ี่ 1

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
300,000.00 เพื่อให้มีถนนที่ได้
มำตรฐำน

2 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรปรับปรุงถนน 300,000.00
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คสล. สำยหลังวัด
พื้นฐำน
ประชำศรัทธำธรรม ม.
4
3 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คสล.สำยบ้ำนนำง
พื้นฐำน
ละออ หมู่ที่ 8

300,000.00

4 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คอนกรีตสำยบนเนิน
พื้นฐำน
หมู่ที่ 2

300,000.00

5 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คอนกรีตเสริมเหล็ห
พื้นฐำน
สำยบ้ำนนำยพจน์
อินทร์จง
หมู่ 5
6 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นฐำน
สำยป่ำแดด หมู่ 7

300,000.00

7 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรปรับปรุงภูมิ
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง ทัศน์บริเวณองค์กำร
พื้นฐำน
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สัก

100,000.00

300,000.00

ผลผลิต

ระยะทำงยำว 132
ม. กว้ำง 4 ม. หนำ
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่ำ 528 ตร.ม.
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทำงยำว 137
มำตรฐำน
ม. กว้ำง 4 ม. หรือ
มีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 548 ตร.
ม.
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทำงยำว 132
มำตรฐำน
ม. กว้ำง 4 ม. หนำ
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่ำ 528 ตร.ม.
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทำงยำว 157
มำตรฐำน
ม. กว้ำง 4 ม. หนำ
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
628 ตร.ม.
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทำงยำว 157
มำตรฐำน
ม. กว้ำง 4 ม. หนำ
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
628 ตร.ม.
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทำงยำว 157
มำตรฐำน
ม. กว้ำง 4 ม. หนำ
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
628 ตร.ม.
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์กำร
บริเวณองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
บริหำรส่วนตำบล
ท่ำสัก
ท่ำสัก

8 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
9 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

โครงกำรจ้ำงเหมำ
นักเรียน/นักศึกษำ
ทำงำนในช่วงปิดภำค
เรียน

30,000.00 นักเรียน/นักศึกษำ
ได้ฝึกทักษะกำร
ทำงำนและใช้เวลำ
ให้เกิดประโยชน์

โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้หนูน้อยสู่โลก
กว้ำง สำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก

10,000.00 เพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้จำกนอก
สถำนศึกษำให้แก่
นักเรียนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของ
อบต.ท่ำสัก

10 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสัก

นักเรียน/นักศึกษำ
ในเขตพื้นที่ อบต.
ท่ำสัก

1.นักเรียน ศพด.
บ้ำนเต่ำไหเหนือ 2.
นักเรียน ศพด.บ้ำน
ชำหนึ่ง 3.นักเรียน
ศพด. บ้ำนชำสอง
4. นักเรียน ศพด.
บ้ำนชำตก
105,400.00 เพื่อส่งเสริม
1. ศพด.บ้ำนเต่ำไห
สมรรถภำพทักษะให้ เหนือ 2. ศพด.บ้ำน
เด็กมีควำมพร้อม
ชำหนึ่ง 3. ศพด.
ทำงร่ำงกำย อำรมณ์ บ้ำนชำสอง 4.
สังคม และ
ศพด.บ้ำนชำตก
สติปัญญำ

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

11 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรอำหำร
เสริม(นม)

12 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
13 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
14 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
(อำหำรกลำงวัน)

15 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์

โครงกำรร่วมจัดงำน
หลวงพ่อโต

โครงกำรร่วมจัดงำน
บ้ำนเกิดถิ่นกำเนิด
พระยำพิชัยดำบหัก

งบตาม
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
572,944.00 เพื่อให้นักเรียนมี 1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4
อำหำรเสริม (นม) ศูนย์
รับประทำน
1.ศพด.เต่ำไหเหนือ
2.ศพด. ชำหนึ่ง
3. ศพด.ชำสอง
4. ศพด.ชำตก
2. โรงเรียน 4 โรงเรียน
1.โรงเรียนเต่ำไห
2. โรงเรียนชำหนึ่ง
3. โรงเรียนชำสอง
4. โรงเรียนชำตก
303,800.00 เพื่อให้นักเรียน
1.ศพด.บ้ำนเต่ำไหเหนือ
ของศูนย์พัฒนำ
2. ศพด.บ้ำนชำหนึ่ง
เด็กเล็กสังกัด
3. ศพด.บ้ำนชำสอง
อบต.ท่ำสักได้รับ 4. โรงเรียนบ้ำนชำตก
โภชนำกำรที่
ครบถ้วน
50,000.00 เพื่อเป็นกำรร่วม เข้ำร่วมงำนหลวงพ่อโต
จัดงำนหลวงพ่อโต อำเภอพิชัย
อำเภอพิชัย

20,000.00 เพื่อสร้ำงจิตสำนึก
ให้กับประชำชนใน
กำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณี และ
ปลูกจิตสำนึกใน
กำรรักบ้ำนเกิด
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีควำมรัก
ควำมสำมัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ
รู้อภัย

จัดพิธีบวงสรวงพระยำ
พิชัยดำบหัก และกิจกรรม
กำรละเล่นอื่นๆ

กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
สำกล และกีฬำพื้นบ้ำน

16 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
17 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
18 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำร
กลำงวัน โรงเรียน
สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำน
เต่ำไหเหนือ
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำน
ชำตก
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำน
ชำสอง

164,000.00 เพื่อให้นักเรียน
ของโรงเรียนเต่ำ
ไหเหนือได้รับ
โภชนำกำรที่
ครบถ้วน

นักเรียน ศพด.บ้ำนเต่ำไห
เหนือ

200,000.00 เพื่อให้นักเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำ
ของโรงเรียนชำตก ตก
ได้รับโภชนำกำรที่
ครบถ้วน

404,000.00 เพื่อให้นักเรียน
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำ
ของโรงเรียนชำ
สอง
สองได้รับโภชนำที่
ครบถ้วน

ที่

ยุทธศาสตร์

19 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
20 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
21 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
22 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
23 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงการ
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำร
กลำงวันโรงเรียน
สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้ำน
ชำหนึ่ง
อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนบ้ำนเกิดถิ่น
กำเนิดพระยำพิชัย
ดำบหัก

งบตาม
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
ข้อบัญญัติ
180,000.00 เพื่อให้นักเรียนของ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนชำ
โรงเรียนชำสอง
ตกชำหนึ่ง
ได้รับโภชนำที่
ครบถ้วน

60,000.00 เพื่อสร้ำงจิตสำนีก
ให้กับประชำชนใน
กำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีและปลูก
จิตสำนึกในกำรรัก
บ้ำนเกิด
2,500.00 เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
บรมรำชินีนำถ

อุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอพิชัยในกำรจัดงำน
บ้ำนเกิดถิ่นกำเนิดพระยำ
พิชัยดำบหัก

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนวันปิยะมหำรำช

2,500.00 เพื่อเป็นกำรน้อม
รำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 5

อุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอพิชัยในกำรจัดงำน
วันปิยะมหำรำช

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนพระยำพิชัยดำบ
หักและงำนกำชำด
จังหวัดอุตรดิตถ์

30,000.00 เพื่อเป็นกำรเชิดชู
วีรกรรมของพระยำ
พิชัยดำบหัก ทั้งยัง
เป็นกำรสนับสนุน
ส่งเสริมรักษำไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม
ประเพณี และเพื่อ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดอุตรดิตถ์

อุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอพิชัยในกำรจัดงำน
พระยำพิชัยดำบหักและ
งำนกำชำดจังหวัด
อุตรดิตถ์

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 12
สิงหำมหำรำชินี

อุดหนุนที่ทำกำรปกครอง
อำเภอพิชัยในกำรจัดงำน
12 สิงหำมหำรำชินี

24 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำง
กรู 28 กรกฎำคม

25 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนจัดงำนวัน
พระบำมสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช (วันจักรี)
และวันจักรี

2,500.00 เพื่อให้ประชำชน
ทุกหมู่เหล่ำ ส่วน
รำชกำร
รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ มี
ส่วนร่วมและแสดง
ออดถึงควำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณ ของ
รัชกำลที่ 10
2,500.00 เพื่อให้ประชำชน
ทุกหมู่เหล่ำ ส่วน
รำชกำร ฯลฯ มี
ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงควำำม
จงรักภักดีและน้อม
รำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำฯ

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน
พ่อค้ำ นักเรียน และ
นักศึกษำ ในเขตพื้นที่
อำเภอพิชัย

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน
พ่อค้ำ นักเรียน และ
นักศึกษำ ในเขตพื้นที่
อำเภอพิชัย

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

26 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนวันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่
9

27 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

อุดหนุนโครงกำรจัด
งำนวันคล้ำยวัน
สวรรคต
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกำล
ที่ 9

28 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
29 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงกำรเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำง
กรู รัชกำลที่ 10 28
กรกฎำคม
โครงกำรเข้ำค่ำย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม ต้ำนภัยยำ
เสพติดเด็กและ
เยำวชนของตำบล
ท่ำสัก

30 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน

โครงกำรกีฬำสี
สัมพันธ์เพื่อ

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วน
รำชกำร ฯลฯ มีส่วน
ร่วมและแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีและ
น้อมรำลึกถึงพระ
มหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรอดลุยเดช
2,500.00 เพื่อให้ประชำชนทุก
หมู่เหล่ำ ส่วน
รำชกำร ฯลฯ มีส่วน
ร่วมและแสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีและ
น้อมรำลึกถึงพระ
มหำกรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 9
50,000.00 เพื่อให้ประชำชนและ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ มี
ส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมจงรักภักดี และ
น้อมนำลึกถึงพระ
มหำกรุณำธิคุณของ
รัชกำลที่ 10
50,000.00 เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนตระหนักถึง
พระคุณของบิดำ
มำรดำ และครู
อำจำรย์ เด็กและ
เยำวชนมีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม และ
ควำมสำมัคคี ตลอดจ
จส่งเสริมให้เด็กและ
เยำวชนห่ำงไกลยำ
เสพติดและอบำยมุข
20,000.00 เพื่อให้เด็กมีร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ และ

ผลผลิต
ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กร
เอกชน พ่อค้ำ นักเรียน
และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ประชำชน ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กร
เอกชน พ่อค้ำ นักเรียน
และนักศึกษำ ในเขต
พื้นที่อำเภอพิชัย

ประชำชน องค์กรเอกชน
พ่อค้ำ นักเรียน และ
นักศึกษำ ในเขตพื้นที่
อบต.ท่ำสัก และส่วน
รำชกำร
เด็กและเยำวชนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ท่ำสัก

จัดกำรแข่งขันกีฬำให้กับ
เด็กนักเรียน ศพด.เต่ำไห

กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
31 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

พัฒนำกำรเรียนรู้
สำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สัก
โครงกำรหนูน้อย
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก

รักกำรออกกำลังกำย เหนือ,ชำหนึ่ง, ชำสอง
และ ชำตก

7,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน จัดกิจกรรมปฏิบัติจริง
ของศูนย์พัฒนำเด็ก ตำมหลักเศรษฐกิจ
เล็กได้เรียนรู้เรื่อง
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
และได้ปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง

ที่
32

33

34

35

36

37

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรอบรมพ่อ
13,500.00 เพื่อให้พ่อ แม่
พัฒนำด้ำน
แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ผู้ปกครองมีควำมรู้
กำรศึกษำ ศำสนำ สำหรับศูนย์พัฒนำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประเพณี
เด็กเล็กของ
กำรอบรมเสริมสร้ำง
ศิลปวัฒนธรรม
องค์กำรบริหำรส่วน
เด็กปฐมวัย ครูและ
และนันทนำกำร
ตำบลท่ำสัก
ผู้ปกครองมีควำม
เข้มแข็งในกำรจัด
กิจกรรมกำรพัฒนำได้
อย่ำงมีคุณภำพ และ
เด็กได้รับกำรพัฒนำทุก
ด้ำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรอบรมให้
10,000.00 เพื่อให้ประชำชน/ผู้ติด
พัฒนำด้ำนคุณภำพ ควำมรู้เกี่ยวกับ
เชื้อมีควำมรู้เกี่ยวกับ
ชีวิต
AIDS ที่ถูกต้องหมู่ที่
โรค AIDS
1-10
ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรรณรงค์
25,000.00 เพื่อป้องกัน แก้ไข
พัฒนำด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย
ปัญหำและอุบัติเหตุ
ชีวิต
ในช่วงเทศกำลปี
ทำงถนนในช่วง
ใหม่
เทศกำลสำคัญ
ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรรณรงค์
25,000.00 เพื่อป้องกัน แก้ไข
พัฒนำด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย
ปัญหำและอุบัติเหตุ
ชีวิต
ในช่วงเทสกำล
ทำงถนนในช่วง
สงกรำนต์
เทศกำลสำคัญ
ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรฝึกอบรม
70,000.00 เพื่อพัฒนำศักยภำพ
พัฒนำด้ำนคุณภำพ จัดตั้งและทบทวน
ของ อปพร.ในเขต
ชีวิต
อปพร. ตำบลท่ำสัก
อบต.ท่ำสักให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์กำร
อุดหนุนโครงกำร
24,000.00 เพื่อส่งเครำะห์เบี้ยยัง
พัฒนำด้ำนคุณภำพ เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่
ชีวิต
โรคเอดส์
แพทย์ได้รับรองและทำ
กำรวินิจฉัยแล้วมีควำม
เป็นอยู่ยำกจนถูก
ทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระ
ดูแลไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยง
ตนเองได้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มี
ควำมเข้ำใจในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำกำร
เรียนรู้ได้เหมำะสมกับ
วัยและถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร

ประชำชนในเขต อบต.
ท่ำสักมีควำมรู้และ
เข้ำใจเกี่ยวกับโรค
AIDS อย่ำงถูกต้อง
จัดกำลัง อปพร. ตั้ง
ด่ำนจุดตรวจช่วง
เทศกำลปีใหม่
จัดกำลัง อปพร. ตั้ง
ด่ำนจุดตรวจช่วง
เทศกำลสงกรำนต์
กิจกรรมทบทวน อป
พร.

ส่งเครำะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิจะได้รับสิทธิคนละ
500 บำท /เดือน

38 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรสร้ำง
10,212,000 เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพตำม
พัฒนำด้ำนคุณภำพ หลักประกันรำยได้
.00 นโยบำยรัฐบำลในกำร
ชีวิต
แก่ผู้สูงอำยู(เบี้ยยัง
ดูแลและจัดสวัสดิกำร
ชีพผู้สูงอำยุ)
ให้กับผู้สูงอำยุ
39 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรสนับสนุน 3,091,200. เพื่อจ่ำยเบี้ยยังชีพตำม
พัฒนำด้ำนคุณภำพ กำรเสริมสร้ำง
00 นโยบำยรัฐบำลในกำร
ชีวิต
สวัสดิกำรทำงสังคม
ดูแลและจัดสวัสดิกำร
ให้แก่คนพิกำรหรือ
ให้กับคนพิกำรและ
ทุพพลภำพ(เบี้ยยัง
ทุพพลภำพ
ชีพผู้พิกำร)

ผู้สูงอำยุหมู่ที่ 1 - 10
ในเขต อบต.ท่ำสัก
คนพิกำรและทุพพล
ภำพ หมู่ที่1-10ในเขต
อบต.ท่ำสัก

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
40 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรส่งเสริม
20,000.00 เพื่อให้ประชำชน
พัฒนำด้ำนคุณภำพ ปรัชญำเศรษฐกิจ
ได้รับควำมรู้ ควำม
ชีวิต
พอเพียง
เข้ำใจหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
และตระหนักใน
คุณค่ำของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
41 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรแก้ไขปัญหำ 150,000.00 เพื่อพัฒนำและ
พัฒนำด้ำนคุณภำพ ควำมเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภำพชีวิต
ชีวิต
ปรับปรุงคุณภำพ
ของผู้ป่วย
ชีวิตเพื่อสังคม
ผู้ด้อยโอกำส และ
สงเครำะห์ กำร
ครอบครัวผู้มีรำยได้
พัฒนำคุณภำพชีวิต
น้อย และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง
ผู้ป่วยด้อยโอกำส
และครอบครัวผู้มี
รำยได้น้อยและไร้ที่
พึงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สัก (บ้ำนประชำรัฐ)
42 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรรณรงค์และ 50,000.00 เพื่อลดอัตรำกำรเพิ่ม
พัฒนำด้ำน
ป้องกันกำรแพร่
ของยุงในตำบลท่ำสัก
สำธำรณสุข
ระบำดของ
ไข้เลือดออกในตำบล
ท่ำสัก
43 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรรณรงค์ฉีด
50,000.00 เพื่อป้องกันและ
พัฒนำด้ำน
วัคซีนพิษสุนัขบ้ำ
ควบคุมโรคสุนัขบ้ำ
สำธำรณสุข
คุมกำเนิดให้สุนัข
และเป็นกำร
หมู่ที่1-10
คุมกำเนิดให้สุนัข
44 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรฉีดวัควีน
10,000.00 เพื่อป้องกันและ
พัฒนำด้ำน
ป้องกันโรคปำกและ
ควบคุมโรคปำกและ
สำธำรณสุข
เท้ำเปื่อย และโรค
เท้ำเปื่อย และโรค
แท้งติดต่อในสุกร โค
แท้งติดต่อในสุกร โค
กระบือ แพะ แกะ
กระบือ แพะ แกะ
45 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรตรวจวัด
112,000.00 เพื่อให้น้ำประปำมี
พัฒนำด้ำน
คุณภำพน้ำ อุปโภค
คุณภำพที่มำตรฐำน
สำธำรณสุข
บริโภค ตำบลท่ำสัก
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกำส และ
ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย
และผู้ไร้ที่ผึ้งได้รับกำร
ดูแลและปรับปรุง
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น

สำรเคมีกำจัดยุง และ
ทรำยอะเบท

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้ำ และฮอร์โมน
คุมกำเนิดสุนัข แมว และ
สัตว์อื่นๆ
ฉีดวัควีนป้องกันโรคปำก
และเท้ำเปื่อย และโรค
แท้งติดต่อในสุกร โค
กระบือ แพะ แกะ
เพื่อให้ประชำชนมีน้ำ
สำหรับกำร อุปโภค
บริโภคที่สะอำดและ
ปลอดภัย

46 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่งแวดล้อม
47 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่งแวดล้อม

โครงกำรฝึกอบรม
กำรกำจัดขยะต้น
ทำงตำบลท่ำสัก

48 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น

โครงกำรสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนกำร
จัดทำแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสัก
โครงกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สักพบประชำชน

49 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น

โครงกำรปลูกต้นไม้
รวมใจภักดิ์ รักษำ
พื้นที่สีเขียว

20,000.00 เพื่อกำจัดขยะให้ถูก
ลักษณะและ
ปลอดภัยต่อ
ประชำชนในท้องถิ่น
50,000.00 เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
20,000.00 เพื่อจัดทำแผนพัฒนำ
สำมปี

เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถคัดแยกขยะมำ
ทำปุ๋ยชีวภำพแบบฝั่ง
กลบ
ประชำชนในตำบลท่ำสัก

35,000.00 เพื่อจัดบริกำรให้กับ
ประชำชนในเขต
อบต.ท่ำสัก

ประชำชนในตำบลท่ำสัก

ประชำชนในตำบลท่ำสัก
ได้ร่วมกันเสนอแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ภำยในหมู่บ้ำน

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

50 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรปกป้องสถำบัน
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ของชำติ
ท้องถิ่น
51 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ในกระบวนกำร
ท้องถิ่น
ประชำธิปไตย และกำร
มีส่วนร่วมของตำบลท่ำ
สัก
52 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรจัดทำแผนที่
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ภำษีและทรัพย์สิน
ท้องถิ่น
อบต.ท่ำสัก
53 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ขององค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น
ตำบลท่ำสัก เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
อบรมและศึกษำดูงำน
คณะผู้บริหำร สมำชิก
และพนักงำนส่วน
ตำบล/พนักงำนจ้ำง

54 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรฝึกอบรม
พัฒนำด้ำนบุคลำกร คุณธรรมจริยธรรมคณะ
ท้องถิ่น
ผู้บริหำรสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พนักงำนส่วน
ตำบล ลูกจ้ำงประจำ
และพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
10,000.00 เพื่อเป็นกำร
ปกป้องสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
และพระบรม
วงศำนุวงศ์
15,000.00 เพื่อให้เยำวชน
และประชำชนมี
ควำมรู้ใน
กระบวนกำร
ประชำธิปไตย
และหลักกำรมี
ส่วนร่วม
100,000.00 เพื่อให้กำร
จัดเก็บภำษีมี
ระบบข้อมูลที่
สำมำรถ
ตรวจสอบได้
100,000.00 เพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้และ
พัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรของ
ผู้บริหำร สมำชิก
อบต.และพัฒนำ
สมรรถภำพของ
พนักงำน ลูกจ้ำง
อบต.และผู้นำ
ชุมชน
20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
พนักงำนมี
คุณธรรม
จริยธรรม ตำม
หลักธรรมำภิบำล

ผลผลิต
จัดกิจกรรมปกป้อง
สถำบัน สงบ สันติ
สำมัคคี
เยำวชนและประชำชนใน
เขต อบต.ท่ำสัก

กำรจัดทำแผนที่ภำษีมี
ระบบข้อมูลที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้
จัดฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนของบริหำร สมำชิก
อบต.และพัฒนำ
สมรรถภำพของพนักงำน
ลูกจ้ำงอบต.และผู้นำ
ชุมชน

บุคลำกร อบต.ท่ำสัก

55 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำ
พัฒนำด้ำนบุคลำกร บริหำรเพื่อปฏิบัติงำน
ท้องถิ่น
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ของ อบต.ท่ำ
สัก
56 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรรณรงค์และ
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ป้องกันแก้ไขปัญหำยำ
ท้องถิ่น
เสพติด

270,000.00 เพื่อใช้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำน
บรรเทำสำธำรณ
ภัยต่อประชำชน
ผู้ประสบภัย
50,000.00 เพื่อเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน
ทำงด้ำนจิตใจ
และสนับสนุนให้
นักเรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ
และเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงกำร
ข้องเกี่ยวกับยำ
เสพติด
57 ยุทธศำสตร์กำร
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ 15,000.00 เพื่ออุดหนุนเหล่ำ
พัฒนำด้ำนบุคลำกร พิชัยตำมโครงกำรเงิน
กำชำดอำเภอ
ท้องถิ่น
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ
พิชัย
พิชัย

สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน
ผู้ประสบภัยควำม
ช่วยเหลือได้ทันต่อเวลำ
และสถำนกำรณ์
นักเรียนและชุมชนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก

อุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กิจกรรมของกิ่งกำชำด
อำเภอพิชัย

ที่

ยุทธศาสตร์
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58 ยุทธศำสตร์กำร
อุดหนุนโครงกำรจัด
พัฒนำด้ำนบุคลำกร งำนวันต่อต้ำนยำ
ท้องถิ่น
เสพติดโลก 26
มิถุนำยน 2561

59 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรเลือกตั้ง
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ขององค์กำรบริหำร
ท้องถิ่น
ส่วนตำบลท่ำสัก

60 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรฝึกอบรมให้
พัฒนำด้ำนบุคลำกร ควำมรู้แก่ผ้ชู ำระ
ท้องถิ่น
ภำษีและประชมคม
หมู่บ้ำนในกำรเข้ำ
ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรใน
กำรจัดหำพัสดุของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก
61 ยุทธศำสตร์กำร
เงินอุดหนุนองค์กำร
พัฒนำด้ำนบุคลำกร บริหำรส่วนตำบลใน
ท้องถิ่น
เมือง โครงกำร
สนับสนุนศูนย์รวม
ข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงส่วนตำบล
ระดับอำเภอ
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561

งบตาม
วัตถุประสงค์
ข้อบัญญัติ
5,000.00 เพื่อให้เกิดกระแสกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
ทุกภำคส่วนแสดงพลัง
สังคม และพลังชุมชน
ต่อต้ำนยำเสพติดและ
สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพ
ติด และร่วมรณรงค์
ประชำสัมพันธิ์ต่อต้ำน
ยำเสพติด
400,000.00 เพื่อดำเนินกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำร (นำยก อบต.
ท่ำสัก) และ ส.อบต.
ตำมจำนวนและภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมตำม
ระบอบประชำธิปไตย
20,000.00 เพื่อให้ผู้ชำระภำษีได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรำชำระภำษี
และประชำคมหมู่บ้ำนที่
เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรในกำร
จัดหำพัสดุ ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดหำพัสดุขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
15,000.00 เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์รวม
ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงส่วนตำบล ระดับ
อำเภอ

ผลผลิต
กลุ่มพลังมวลชนใน 2
เทศบำล 11 ตำบล
88 หมู่บ้ำน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จำนวน 1,500 คน

ผู้บริหำร (นำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำสัก) และ
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำ
สัก

ผู้ชำระภำษีและ
ประชำชนผู้เข้ำร่วม
ประชำคมหมู่บ้ำนใน
กำรเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรในกำร
จัดหำพัสดุ

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร ระดับอำเภอ
พิชัย (อบต.ท่ำ
มะเฟือง)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่

M
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ยุทธศำสตร์
1
กำร
1 พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์
2
กำร
2 พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์
3
กำร
3 พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

ยุทธศำสตร์
4
กำร
4 พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์
5
กำร
5 พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำสัก
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน)
โครงกำรร่วมจัดงำนหลวง
พ่อโต

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
โรงเรียนบ้ำนเต่ำไหเหนือ
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
โรงเรียนบ้ำนชำตก

งบตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
105,400.00

ระยะเวลา
คู่สัญญา
การ
ดาเนินงาน
105,400.00 47/2561
1

วงเงินตาม
สัญญา

303,800.00 136,400.00

50,000.00

164,000.00

200,000.00

46/2561

28,750.00 22/2561

1,250.00
3,000.00
7,000.00
10,000.00
82,000.00

110

3

172/2561
177/2561
176/2561
178/2561
45/2561

1
1
1
1
100

100,000.00 45/2561

1000

6 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
7 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
8 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
โรงเรียนบ้ำน
ชำสอง
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
โรงเรียนบ้ำนชำหนึ่ง
อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
บ้ำนเกิดถิ่นกำเนิดพระยำ
พิชัยดำบหัก

404,000.00
180,000.00
60,000.00
2,500.00
404,000.00

202,000.00
90,000.00
60,000.00
2,500.00
202,000.00

45/2561
45/2561
225/2561
5/2561
45/2561

100
100
1
1
100

180,000.00

90,000.00 45/2561

100

60,000.00

60,000.00 225/2561

1

ที่

M
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

9 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
10 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
11 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
12 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนำกำร
13 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต
14 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
วันปิยะมหำรำช

งบตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
2,500.00

ระยะเวลา
คู่สัญญา
การ
ดาเนินงาน
2,500.00 5/2561
1

วงเงินตาม
สัญญา

อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
พระยำพิชัยดำบหักและ
งำนกำชำดจังหวัด
อุตรดิตถ์

30,000.00

30,000.00 106/2561

1

อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
วันคล้ำยวันพระรำช
สมภพพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9

2,500.00

2,500.00 121/2561

1

อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
วันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช รัชกำลที่ 9

2,500.00

2,500.00

6/2561

1

โครงกำรรณรงค์ควำม
ปลอดภัยในช่วงเทศกำลปี
ใหม่
อุดหนุนโครงกำรเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

25,000.00

25,000.00 33/2561

7

24,000.00

2,000.00

1/2561

1

2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00

21/2561
102/2561
136/2561
173/2561
207/2561

1
1
1
1
1

15 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรสร้ำง
10,212,000.00
พัฒนำด้ำนคุณภำพ หลักประกันรำยได้แก่ผู้สูง
ชีวิต
อำยู(เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ)

16 ยุทธศำสตร์กำร
โครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนคุณภำพ เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
ชีวิต
สังคมให้แก่คนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพ(เบี้ยยังชีพผู้
พิกำร)

17 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น

โครงกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำสักพบ
ประชำชน

792,100.00

3/2561

1

3,091,200.00

704,700.00
788,700.00
786,700.00
783,500.00
780,700.00
225,600.00

19/2561
100/2561
134/2561
175/2561
205/2561
2/2561

1
1
1
1
1
1

35,000.00

204,000.00
226,400.00
228,800.00
228,800.00
228,000.00
915.00

20/2561
101/2561
135/2561
174/2561
206/2561
153/2561

1
1
1
1
1
1

22,500.00 154/2561

1

ที่

M
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

18 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น
19 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ
พิชัยตำมโครงกำรเงิน
อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอ
พิชัย
เงินอุดหนุนองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลในเมือง
โครงกำรสนับสนุนศูนย์
รวมข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงส่วนตำบล ระดับ
อำเภอ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561

งบตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
15,000.00

15,000.00

ระยะเวลา
คู่สัญญา
การ
ดาเนินงาน
15,000.00 139/2561
1

วงเงินตาม
สัญญา

15,000.00 215/2561

1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
อบต.ท่าสัก
ยุทธ
ศาสตร์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และกระบวนกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตรให้มีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
บุคลำกรท้องถิ่น
รวม

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน

100%

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

14

9,500,000.00

7

1,900,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

1,850,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

45

4,096,800.00

25

2,335,644.00

12

863,300.00

12

863,300.00

12

863,300.00

24

9

6,012,500.00

4

6,012,500.00

4

6,012,500.00

4

13,627,200.0
0
222,000.00

4

9

13,411,400.0
0
482,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

170,000.00

2

70,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

39

1,604,000.00

14

1,075,000.00

3

53,415.00

3

53,415.00

3

53,415.00

138

31,114,200

61

19,229,844

19

6,929,215

19

6,929,215

19

6,929,215

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
100%
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ลงนามสัญญา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
อนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0

20

40

60

80

100 120 140 160

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
100%

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

อนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0.00

10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

