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ประกาศ อบต.ปากตม
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตร 253 กําหนดให อปท. สภาทองถิ่น และผุบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย
ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผบู ริหารทองถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลปากตม จึงของประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต. ปากตม
ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของอบต.ปากตม
" มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสริมสรางแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สรางศักยภาพ
ชุมชนเขมแข็ง "
ข. พันธกิจ ของอบต.ปากตม
๒.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดพันธกิจ
ดังนี้ การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประปา ไฟฟาทุกครัวเรือน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ราษฎรสดใส โดยมี
แหลงน้ําที่เพียงพอ
๒.๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน กําหนด
พันธกิจ ดังนี้ สรางจิตสํานึกที่ดี รูรักสามัคคี และเสียสละเพื่อสวนรวม เฝาระวังยาเสพติด สรางพันธมิตรทุกภาค
สวน รวมรณรงคปองกันโรคติดตอ
๒.๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน กําหนดพันธกิจ
ดังนี้ จริยธรรมนําการเมือง เลื่องลือดวยคุณธรรม
๒.๔ การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา กําหนดพันธกิจ ดังนี้ เยาวชนรักดี กีฬาเกง
๒.๕ ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของทองถิ่นกําหนด
พันธกิจ ดังนี้ ทะนุบํารุงศาสนา สืบสานและพัฒนา ประเพณีดีงามทองถิ่น
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๒.๖ ดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน กําหนดพันธกิจ ดังนี้ ลองเรือแมน้ําสองสี ประเพณีสรงน้ําพระใหญ ปาไมอุดมสมบูรณ
๒.๗ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได กําหนดพันธกิจ ดังนี้ สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ และ
รายไดใหมั่นคงตอเนื่อง
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.ปากตมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7
ยุทธศาสตร ดังนี้
ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของทองถิ่น
ดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
ง. การวางแผน
อบต.ปากตม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอน
นํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
อบต.ปากตม ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
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ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสราง
พื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการที่ดี และ
การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
ดานการพัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยว และการกีฬา
ดานการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น

2561
จํานวน งบประมาณ

129 139,250,000

2562
จํานวน งบประมาณ

129 139,250,000

2563
จํานวน งบประมาณ

129 139,250,000

2564
จํานวน งบประมาณ

162 209,665,000

2565
จํานวน งบประมาณ

162 209,665,000

25

13,550,000

25

16,560,000

25

17,670,000

25

18,280,000

25

18,890,000

11

1,140,000

11

1,140,000

11

1,140,000

13

1,360,000

13

1,360,000

11

61,530,000

11

61,530,000

11

21,530,000

11

21,530,000

11

21,530,000

15

2,810,000

15

2,810,000

15

2,810,000

15

3,530,000

15

3,530,000
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ยุทธศาสตร

2561
จํานวน งบประมาณ

2562
จํานวน งบประมาณ

2563
จํานวน งบประมาณ

2564
จํานวน งบประมาณ

2565
จํานวน งบประมาณ

ดานการพัฒนาการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน

23 186,200,000

23 186,200,000

23 186,200,000

25 186,700,000

25 186,700,000

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
อาชีพ และรายได
รวม

4
160,000
218 404,640,000

4
160,000
218 407,650,000

4
160,000
218 368,760,000

6
220,000
257 441,285,000

6
220,000
257 441,895,000
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารอบต.ปากตม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ
จํานวน 54 โครงการ งบประมาณ 4,171,130 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน
ดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น
ดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
รวม
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ปากตม มีดังนี้
ยุทธศาสตร
โครงการ
จํานวน
งบประมาณ
1. ดานการพัฒนา
กอสรางถนน
350,000.00
ระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณูปโภค
(สายภูไรคั่ง) หมูที่ 1
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
14 2,846,000.00
9

595,500.00

7

318,950.00

2
12

30,000.00
293,200.00

7

53,480.00

3
34,000.00
54 4,171,130.00

หนวยงานที
วัตถุ
รับผิดชอบ
ประสงค
สวนโยธา, กอง เพื่อกอสรางถนนให
โยธา, กองชาง, เดินทางสัญจรไปมา
กองชาง
สะดวก
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง

ผลผลิต
ขนาดถนน
กวาง 4
ม.ยาว
160 ม.
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ยุทธศาสตร
2.

3.

4.

5.

6.

ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายลําลอง) หมูที่ 3

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน
(เสริมผิวแอสฟลส
ติก) หมูที่ 4
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายทางลงหาดนาง
คอย) หมูที่ 5

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร (สาย
หวยมวงไข) โดยวิธี
ลงหินคลุก หมูที่ 6

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร (สาย
สวนนายอี้ด) โดยวิธี
ลงหินคลุก หมูที่ 6

จํานวน
หนวยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
196,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
0.00
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
345,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
29,700.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
32,000.00 สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง

วัตถุ
ประสงค
เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ผลผลิต
ขนาดถนน
กวาง 4
ม.ยาว
300 ม.

เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ถนน
ภายใน
หมูบาน
หมูที่ 4

เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ถนนกวาง
4 ม.ยาว
200 ม.

เพื่อปรับปรุงถนนให ถนนลูกรัง
เขาถึงพื้นที่ทํา
กวาง 3
การเกษตรไดสะดวก ม. ยาว
350 ม.

เพื่อปรับปรุงถนนให ถนนลูกรัง
เขาถึงพื้นที่ทํา
กวาง 4
การเกษตรไดสะดวก ม. ยาว
400 ม.
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โครงการ

ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. ดานการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงถนนลูกรัง
(สายอางเก็บน้ําหวย
พร) หมูท่ี 6

7.

จํานวน
งบประมาณ
55,300.00

กอสรางถนน
148,000.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายอางเก็บน้ําหวย
พร) หมูท่ี 6

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายนาดู) หมูท่ี 7

200,000.00

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายภูชาง) หมูที่ 8

200,000.00

ขยายไฟฟาแรงสูง
645,000.00
และแรงต่ําสายน้ําพร
เหนือ หมูที่ 2

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง,
กองชาง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักชาง,
สํานักการชาง

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค
เพื่อปรับปรุงถนนให ถนนลูกรัง
เขาถึงพื้นที่ทํา
กวาง 4
การเกษตรไดสะดวก ม. ยาว
800 ม.

เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ถนนกวาง
4 ม. ยาว
200 ม.

เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ถนนกวาง
4 ม.ยาว
200 ม.

เพื่อกอสรางถนนให
เดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

ถนนกวาง
3 ม.ยาว
200 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในครัวเรือน
และในการทํา
เกษตรกรรม

ขยาย
ไฟฟา
สายน้ําพร
เหนือ หมู
ที่ 2
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12.

13.

14.

15.

16.

โครงการ

จํานวน
หนวยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ดานการพัฒนา
ขยายเขตไฟฟาแรง 645,000.00 สวนโยธา, กอง
ระบบ
ต่ํา (สายศาลเจาปู)
โยธา, กองชาง,
สาธารณูปโภค
หมูที่ 6
กองชาง
สาธารณูปการ
สุขาภิบาล,
โครงสรางพื้นฐาน
กองประปา,
และเทคโนโลยี
สํานักชาง,
สารสนเทศ
สํานักการชาง
ดานการพัฒนา
ขยายเขตไฟฟาแรง 0.00
สวนโยธา, กอง
ระบบ
ต่ํา (สายจุดแยกเขา
โยธา, กองชาง,
สาธารณูปโภค
เมรุ) หมูที่ 6
กองชาง
สาธารณูปการ
สุขาภิบาล,
โครงสรางพื้นฐาน
กองประปา,
และเทคโนโลยี
สํานักชาง,
สารสนเทศ
สํานักการชาง
ดานการพัฒนา
ติดตั้งโคมไฟฟาสอง 0.00
สวนโยธา, กอง
ระบบ
สวางและสายพาด
โยธา, กองชาง,
สาธารณูปโภค
ดับไฟฟาสาธารณะ
กองชาง
สาธารณูปการ
ในหมูบาน (สายทาง
สุขาภิบาล,
โครงสรางพื้นฐาน ลงหาดนางคอย) หมู
กองประปา,
และเทคโนโลยี
ที่ 5
สํานักชาง,
สารสนเทศ
สํานักการชาง
ดานการพัฒนาคน ดูแลพัฒนาคุณภาพ 20,000.00 สํานักปลัด
สังคม คุณภาพชีวิต ชีวิต คนพิการ
อบจ., สํานัก
เศรษฐกิจพอเพียง คนชรา ผูดอยโอกาส
ปลัดเทศบาล,
และเสริมสราง
และผูยากไร
สํานักงานปลัด
ความเขมแข็งใหกับ
อบต.
ชุมชน
ดานการพัฒนาคน จัดเวทีประชาคม/
20,000.00 สํานักปลัด
สังคม คุณภาพชีวิต จัดทําแผนพัฒนา
อบจ., สํานัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทองถิ่น
ปลัดเทศบาล,
และเสริมสราง
สํานักงานปลัด
ความเขมแข็งใหกับ
อบต.
ชุมชน

วัตถุ
ประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาทุกครัวเรือน

ผลผลิต
ไฟฟาแรง
ต่ํา (สาย
ศาลเจาปู)
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาทุกครัวเรือน

ไฟฟาแรง
ต่ํา (สาย
จุดแยก
เขาเมรุ)
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ไฟฟาสอง
สวางทาง
ลงหาด
นางคอย
หมูที่ 5

เพื่อดูแลพัฒนา
คุณภาพชีวิต คน
พิการ คนชราและ
ผูดอยโอกาส ในเขต
ตําบล

อยางนอย
1โครงการ

เพื่อใหรวมรวม
โครงการพัฒนาของ
แตละหมูบานในเขต
ตําบลปากตม

จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง

9

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
0.00

17. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
18. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน

อุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆใหที่ทํา
การปกครองอําเภอ

19. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
20. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
21. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน

อุดหนุนอําเภอเชียง 0.00
คานตามโครงการ
สกัดกั้นยาเสพติดใน
พื้นที่ชายแดน

อุดหนุนศูนย
0.00
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับ
อําเภอ อําเภอ

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค
เพื่ออุดหนุนปกครอง
อําเภอ จัดงานราช
พิธี รัฐพิธี และอบต.
จัดงานวันสําคัญ
ตางๆ

ผลผลิต

เพื่อดําเนินการ
ควบคุมโรคติดตอ
เชน โรคไขเลือดออก
โรคปากมือเทาเปอย
ในเด็กฯลฯ

จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง

การจัด
งานรัฐพิธี
ตางๆ ณ
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ
สํานักปลัด
เพื่อสนับสนุน
สํานักงาน
อบจ., สํานัก งบประมาณของศูนย ทองถิ่น
ปลัดเทศบาล, ปฏิบัติการรวมในการ อําเภอ
สํานักงานปลัด ชวยเหลือประชาชน
อบต.
ของ อปท.ระดับ
อําเภอ อําเภอเชียง
คาน
สํานักปลัด
เพื่อสกัดกั้นยาเสพ ที่ทําการ
อบจ., สํานัก ติดในพื้นที่ชายแดน ปกครอง
ปลัดเทศบาล,
อําเภอ
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

50,000.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

ขึ้นทะเบียนตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

4,500.00

สํานักปลัด
เพื่อจัดทําทะเบียน
อบจ., สํานัก สุนขั ในพื้นที่ตําบล
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง
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โครงการ

22. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
23. ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
24. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
25. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
26. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
27. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน

ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
(EMS)

จํานวน
หนวยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
456,000.00 สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค
เพื่อจายเปนคา
ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
(EMS) และคาใชจาย
อื่นๆ
เพือ่ ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในพื้นที่ตําบล

ผลผลิต
ระบบ
การแพทย
ฉุกเฉิน
อบต.ปาก
ตม

สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

45,000.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

ดําเนินการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

0.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการ
เลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จัดกิจกรรมวันรัฐพิธี 10,000.00
สําคัญตางๆ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเปนการ
อยางนอย
แสดงออกซึ่งความ ปละ 2
จงรักภักดีตอสถาบัน กิจกรรม
พระมหากษัตริย

ออกหนวยบริการ
อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อรับฟงปญหา
ขอเสนอแนะและ
บริการประชาชนใน
พื้นที่

หมูท1ี่ ?8
ตําบลปาก
ตม

ศึกษาดูงานของ
286,950.00 สํานักปลัด
เพื่อศึกษาหาความรู
ผูบริหาร ส.อบต.
อบจ., สํานัก มาพัฒนาหมูบาน
พนักงานสวนตําบล
ปลัดเทศบาล, ตําบลใหเจริญยิ่งขึ้น
พนักงานจาง อบต.
สํานักงานปลัด
ปากตม ผูนําชุมชนฯ
อบต.

จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง

22,000.00

จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง
การ
เลือกตั้ง
หมูที่ 1?8
ตําบลปาก
ตม
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โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
0.00

28. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
29. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
30. ดานการพัฒนา
การเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน
31. ดานการพัฒนา
สงเสริมการ
ทองเที่ยว และการ
กีฬา

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร ส.
อบต.พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
อบต.ปากตม

32. ดานการพัฒนา
สงเสริมการ
ทองเที่ยว และการ
กีฬา

รักษาความสะอาดใน 30,000.00
สถานที่สาธารณะ
และแหลงการ
ทองเที่ยว

ทองถิ่นไทยปลอดภัย 0.00
ยาเสพติด

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค
เพื่อสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ใหกับผูบริหาร ส.
อบต.พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
อบต.ปากตม
สํานักปลัด
เพื่อสรางความรู
อบจ., สํานัก ความเขาใจ และลด
ปลัดเทศบาล, ปญหายาเสพติดใน
สํานักงานปลัด พื้นที่ตําบล
อบต.

ผลผลิต
จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 1
ครั้ง
ปละ 1
กิจกรรม

ทองถิ่นโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล

0.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสรางสรางความ
โปรงใส ในการ
บริหารราชการใน
องคกร

ปละ 1
กิจกรรม

พัฒนาบุคลากรดาน
การทองเที่ยว

0.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการ
พัฒนาบุคลากรดาน
การทองเที่ยว ใน
พื้นที่ตําบลปากตม
เพื่อรณรงคการรักษา
ความสะอาดในที่
สาธารณะและแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลปากตม
เพื่อเสริมสรางการ
เรียนรู เกิดทักษะ
การแสดงออกของ
เด็ก

โรงเรียน
5 แหง
กศน.
ตําบลปาก
ตม
จัด
กิจกรรม
อยางนอย
ปละ 3
ครั้ง
ศพด. 5
แหง
โรงเรียน5
แหง

33. ดานการพัฒนา
จัดกิจกรรมวันเด็ก
การศึกษา ศาสนา แหงชาติ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

40,000.00
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โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
0.00

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

0.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

34. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
35. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
36. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
37. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียน 5 แหงใน
เขตตําบล

38. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

จัดงานแขงขันเรือ
40,000.00
พายงานบุญขาวสาก
บานนาจาน หมูที่
1,7

อุดหนุนโครงการ
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอ น

อุดหนุนโครงการเขา 0.00
คายลูกเสือ เนตรนารี

จัดงานเกี่ยวกับพิธี
การทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

10,000.00

วัตถุ
ประสงค
เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการจัด
ทําอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน 5
แหงในเขตตําบล

ผลผลิต
โรงเรียน
5 แหง

เพื่อจายเปน
คาใชจายตาม
โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
ในเขตพื้นที่ตําบล
ปากตม
สํานักปลัด
เพื่อเสริมสราง
อบจ., สํานัก ศักยภาพลูกเสือ
ปลัดเทศบาล, เนตรนารี ตําบล
สํานักงานปลัด ปากตม
อบต.

นักเรียน
โรงเรียน
5 แหง,
กศน.
ตําบล

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

หมูที่ 1 ?
8 ตําบล
ปากตม

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัด
งานพิธีทางศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
ตางๆ เชน วัน
เขาพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ
สํานักปลัด
เพื่อสนับสนุนการจัด
อบจ., สํานัก กิจกรรมแขงขันเรือ
ปลัดเทศบาล, พายงานบุญขาวสาก
สํานักงานปลัด ประจําป บานนาจาน
อบต.
หมูที่ 1,7

นักเรียน
โรงเรียน
5 แหง,
กศน.
ตําบล

หมูที่ 1,7
ตําบลปาก
ตม
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39. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
40. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
41. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
42. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
43. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
44. ดานการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
จัดงานประเพณีแขง 39,200.00
เรือกาบในงานออก
พรรษา ที่บานทา
ดีหมี หมูที่ 4

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค
เพื่อจายเปนโครงการ บานทา
จัดงานแขงเรือกาบ ดีหมี หมูที่
ประเพณีออกพรรษา 4
ประจําป บานทา
ดีหมี หมูที่ 4

เขารวมงานกาชาด 4,000.00
ดอกฝายบาน สืบ
สานวัฒนธรรมไทเลย

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเปนคาใชจายใน กาชาด
การเขารวมงาน
จังหวัด
กาชาด ดอกฝายบาน เลย
สืบสานวัฒนธรรมไท
เลย

จัดงานประเพณี
สงกรานต

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

0.00

เพื่อคาใชจายใน
โครงการ ?เที่ยวชม
แมน้ําสองสี
ประเพณีสรงน้ําพระ
ใหญ? ในวัน
สงกรานต
จัดงานประเพณีออก 160,000.00 สํานักปลัด
เพื่อรวมขบวนแห
พรรษาที่อําเภอเชียง
อบจ., สํานัก และรวมงาน
คาน
ปลัดเทศบาล, ประเพณีออกพรรษา
สํานักงานปลัด ที่อําเภอเชียงคาน
อบต.

หมูที่ 1 ?
8 ตําบล
ปากตม

เขารวมงานประเพณี 0.00
บุญซําฮะ จังหวัดเลย

สํานักปลัด
เพื่อสืบสาน
อบจ., สํานัก วัฒนธรรมประเพณี
ปลัดเทศบาล, ใหคงอยูสืบไป
สํานักงานปลัด
อบต.

บุญซําฮะ
จังหวัด
เลย

จัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

สํานักปลัด
เพื่อจายเปนโครงการ
อบจ., สํานัก จัดงานวันผูสูงอายุ
ปลัดเทศบาล, แหงชาติ
สํานักงานปลัด
อบต.

ภูพระ
ใหญ บาน
ทาดีหมี
หมูที่ 4

0.00

ประเพณี
ออก
พรรษา ที่
อําเภอ
เชียงคาน
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โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
0.00

หนวยงานที
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค
เพื่อฝกอบรมทบทวน อปพร.
อาสาสมัครปองกัน อบต.ปาก
ภัยฝายพลเรือน ใหมี ตม
ความรูความสามารถ

45. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
46. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
47. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
48. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
49. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ฝกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน(อป
พร.)

อบรมอาสาสมัคร
ปองกัน ไฟปา

0.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออบรมใหความรู หมูที่ 1 ?
กับอาสาสมัครในการ 8 ตําบล
ปองกันไฟปา ในเขต ปากตม
พื้นที่ตําบล

ฝกซอมแผนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย

10,000.00

สํานักปลัด
เพื่อซอมแผนเตรียม หมูที่ 1 ?
อบจ., สํานัก ความพรอมใหกับคน 8 ตําบล
ปลัดเทศบาล, ในชุมชน
ปากตม
สํานักงานปลัด
อบต.

ปองกันและลด
0.00
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาลขึ้นป
ใหม

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปองกันและลด หมูที่ 1?
อุบัติเหตุบนทองถนน 8 ตําบล
ในชวงเทศกาลขึ้นป ปากตม
ใหม

ปองกันและลด
3,480.00
อุบัติเหตุบนทองถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปองกันและลด หมูที่ 1?
อุบัติเหตุบนทองถนน 8 ตําบล
ในชวงเทศกาล
ปากตม
สงกรานต
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โครงการ

จํานวน
งบประมาณ
20,000.00

หนวยงานที
วัตถุ
ผลผลิต
รับผิดชอบ
ประสงค
สํานักปลัด
เพื่อปลูกปาใหมีพื้นที่ หมูที่ 1 ?
อบจ., สํานัก ปาไมในตําบลเพิ่ม
8 ตําบล
ปลัดเทศบาล, มากขึน้
ปากตม
สํานักงานปลัด
อบต.

โครงการรณรงคการ 20,000.00
ใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักปลัด
เพื่อปองกันการกัด หมูที่ 1 ?
อบจ., สํานัก เซาะของน้ํา ลดการ 8 ตําบล
ปลัดเทศบาล, พังทลายของหนาดิน ปากตม
สํานักงานปลัด
อบต.

50. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
51. ดานการพัฒนาการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
52. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได

โครงการปลูกปา
เทิดพระเกียรติฯ /
ปลูกปาชุมชน

ศูนยบริการและ
14,000.00
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลปากตม

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อถายทอดความรู
และ
เทคโนโลยีการเกษตร
ใหกับเกษตรกรใน
เขตพื้นที่ตําบล

53. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได

ฝกอบรมสงเสริม
อาชีพใหกับ
ประชาชน

0.00

เพื่อเพิ่มพูนความรู
พัฒนาฝมือใหแก
กลุมอาชีพตางๆ

54. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได

สงเสริมการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สูการ
พัฒนาทองถิ่น

20,000.00

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

จํานวน
ครั้งที่
จัดทํา
โครงการ
ใหความรู
เกษตรกร
หมูที่ 1 ?
8ตําบล
ปากตม

เพื่อสงเสริมการนํา หมูที่ 1 ?
หลักปรัชญา
8ตําบล
เศรษฐกิจพอเพียง สู ปากตม
การพัฒนาทองถิ่น
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ฉ. การใชจายงบประมาณ
อบต.ปากตม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จํานวนเงิน
4,032,630 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 22 โครงการ จํานวนเงิน 3,012,014 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ดานการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของทองถิ่น
ดานการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได
รวม

โครงการ

การกอหนี้
โครงการ
ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
11 2,649,390.08
9
3 443,583.89
3
3
1
5
1

การเบิกจาย
งบประมาณ
1,967,390.08
443,583.89

305,910.00
9,450.00
282,200.00
3,480.00

3
1
5
1

305,910.00
9,450.00
282,200.00
3,480.00

24 3,694,013.97

22

3,012,013.97
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ปากตม ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร
1.

2.

3.

4.

5.

ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโครงการตามแผน
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายภูไร
คั่ง) บานนาจาน หมูที่
1
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สาย
ลําลอง) บานกลาง หมู
ที่ 3
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทาง
ลงหาดนางคอย) บา
นคกงิ้ว หมูที่ 5
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร โดยวิธลี ง
หินคลุก (สายหวยมวง
ไข แยกที่ 2) บานพร
เจริญ หมูที่ 6
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร โดยวิธลี ง
หินคลุก (สายสวนนาย
อี้ด) บานพรเจริญ หมู
ที่ 6

งบตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ
350,000.00

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

342,000.00

0.00

8,000.00

196,000.00

184,000.00

184,000.00

12,000.00

345,000.00

340,000.00

0.00

5,000.00

29,700.00

20,000.00

20,000.00

9,700.00

32,000.00

22,000.00

22,000.00

10,000.00
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6.

ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.

ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสรางพื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร โดยวิธลี ง
หินคลุก (สายอางเก็บ
น้ําหวยพร) บานพร
เจริญ หมูที่ 6
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายอาง
เก็บน้ําหวยพร) บาน
พรเจริญ หมูที่ 6
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายนาดู)
บานนาจาน หมูที่ 7

55,300.00

38,000.00

38,000.00

17,300.00

148,000.00

137,000.00

137,000.00

11,000.00

200,000.00

185,000.00

185,000.00

15,000.00

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายภูชาง)
บานกลาง หมูที่ 8

200,000.00

185,000.00

185,000.00

15,000.00

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอเชียง
คาน ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟา
จํานวน 5 สาย
อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภอเชียง
คาน ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟา
จํานวน 5 สาย

645,000.00

598,195.04

598,195.04

46,804.96

645,000.00

598,195.04

598,195.04

46,804.96
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12. ดานการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
13. ดานการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
14. ดานการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

15. ดานการพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
16. ดานการพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
17. ดานการพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดี และการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
18. ดานการพัฒนาสงเสริมการ
ทองเที่ยว และการกีฬา

โครงการควบคุม
โรคติดตอ

50,000.00

31,008.20

31,008.20

18,991.80

โครงการดําเนินงาน
และบริหารจัดการ
ระบบการแพทย
ฉุกเฉิน (EMS)
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
โครงการจัดกิจกรรม
วันรัฐพิธีสําคัญตางๆ

456,000.00

373,025.69

373,025.69

82,974.31

45,000.00

39,550.00

39,550.00

5,450.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

โครงการออกหนวย
บริการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน
โครงการเดินทางไป
ราชการศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ
โครงการรักษาความ
สะอาดในสถานที่

22,000.00

8,960.00

8,960.00

13,040.00

286,950.00

286,950.00

286,950.00

0.00

30,000.00

9,450.00

9,450.00

20,550.00
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19.
20.
21.
22.

23.
24.

สาธารณะ และแหลง
การทองเที่ยว
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น วันเด็กแหงชาติ
และภูมิปญญาของทองถิ่น
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดงาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น แขงขันเรือพายงาน
และภูมิปญญาของทองถิ่น
บุญขาวสาก
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดงาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น ประเพณีแขงเรือออก
และภูมิปญญาของทองถิ่น
พรรษาที่ทาดีหมี
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการเขารวมงาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น กาชาดดอกฝายบาน
และภูมิปญญาของทองถิ่น
สืบสานวัฒนธรรมไท
เลย
ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดงาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น ประเพณีออกพรรษา
และภูมิปญญาของทองถิ่น
อําเภอเชียงคาน
ดานการพัฒนาการปองกัน
โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
จัดการอนุรักษ
ในชวงเทศกาลวัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สงกรานต
สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

39,200.00

39,200.00

39,200.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

160,000.00

159,000.00

159,000.00

1,000.00

3,480.00

3,480.00

3,480.00

0.00
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563
อบต.ปากตม เชียงคาน จ.เลย
ยุทธศาสตร
1.ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสราง
พื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.ดานการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
3.ดานการพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการที่ดี และ
การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน
4.ดานการพัฒนาสงเสริม
การทองเที่ยว และการกีฬา
5.ดานการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น

แผนการดําเนินการทั้งหมด
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

14 2,846,000.00

ลงนามสัญญา
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

11 2,649,390.08

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

129

139,250,000.00

9 1,967,390.08

25

17,670,000.00

9

595,500.00

3

443,583.89

3

443,583.89

11

1,140,000.00

7

318,950.00

3

305,910.00

3

305,910.00

11

21,530,000.00

2

30,000.00

1

9,450.00

1

9,450.00

15

2,810,000.00

12

293,200.00

5

282,200.00

5

282,200.00
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