รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตําบลวังศาลา
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศ เทศบาลตําบลวังศาลา
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในท องถิ่ น ทราบ ในที่ เ ป ด เผยภายในสิ บ ห าวั น นั บ แต วั น ที่ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามเจตนารมณ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เทศบาลตํ า บลวั ง ศาลา จึ ง ขอประกาศผลการดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า
งบประมาณ การใช จ าย และผลการดํ าเนิ น งาน รวมทั้งการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาล
ตําบลวังศาลา ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลวังศาลา
"พื้นฐานมั่นคง สงเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดลอม พรอมสูคุณภาพชีวิตดีอยางยั่งยืน"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลวังศาลา
1. เสริมสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานและ
ทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเขมแข็ง สามารถพึงพาตนเองได มีอาชีพ ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. เสริมสราง ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพและสงเสริม
พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. สงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุง อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนเอกลักษณและคงอยูคูทองถิ่นสืบไป
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนและไดรับการดูแลฟนฟูอยางตอเนื่อง
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7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมสนับสนุน
เครือขายทุกภาคสวนใหเกิดความเขมแข็งและมีสวนรวมในการทํางาน
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลวังศาลาไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม
ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลวังศาลา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามา
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป
เทศบาลตําบลวังศาลา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคมแหง
การเรียนรู
ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคงและ
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดาน
การบริหารและ
การมีสวนรวม
รวม

2561
จํานวน

งบประมาณ

2562
จํานวน

งบประมาณ

2563
จํานวน

งบประมาณ

2564
จํานวน

งบประมาณ

2565
จํานวน

งบประมาณ

39 53,519,000.00 119

89,079,000.00 166 137,515,800.00 213 232,501,600.00 169 206,468,000.00

31 27,121,000.00

26

29,927,000.00

34

29,912,000.00

44 40,232,000.00

44

40,232,000.00

7

410,000.00

13

890,000.00

11

1,390,000.00

23

7,390,000.00

22

6,890,000.00

9

750,000.00

7

550,000.00

6

350,000.00

6

350,000.00

6

350,000.00

17 2,256,000.00

14

2,111,000.00

15

2,211,000.00

15

2,211,000.00

15

2,211,000.00

171,378,800.00 301 282,684,600.00 256

256,151,000.00

103 84,056,000.00 179

122,557,000.00 232
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารเทศบาลตําบลวังศาลา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 87 โครงการ งบประมาณ 42,394,100 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

33

13,366,100.00

ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

28

26,557,000.00

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและปลอดภัย

7

320,000.00

ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม

6

350,000.00

13

1,801,000.00

87

42,394,100.00

ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม
รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลวังศาลา มีดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
1.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
2.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบ
อาคาร
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
วังศาลา
ปรับปรุง
หองน้ํา
อาคาร
สํานักงาน
เทศบาล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
3.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ฝงทอระบาย
น้ํา คสล.
พรอมบอพัก
หมู 1 ซอย 1

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
4.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 1
ซอยบานคุณ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค

เพื่อสงเสริม
สํานักปลัด อบจ.,
ภาพลักษณและ
สํานักปลัดเทศบาล,
496,300.00
สงเสริมความ
สํานักงานปลัด
สะดวกในการ
อบต.
ปฏิบัติงาน
สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
336,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

ผลผลิต
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเสา
ธง ติดตั้งระบบไฟฟา และ
สวนรอบอาคารสํานักงาน
เทศบาล รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมหองน้ําให ปรับปรุง ซอมแซมหองน้ําให
สามารถใชงานได สามารถใชงานไดตามปกติ
ตามปกติ

ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.60
สวนโยธา, กองโยธา, เพื่อใหประชาชนมี เมตร จํานวน 139 ทอน
กองชาง, กองชาง ทางระบายน้ํา
พรอมบอพัก จํานวน 11 บอ
487,000.00 สุขาภิบาล, กอง
บรรเทาความ
ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก
ประปา, สํานักชาง, เดือดรอนจาก
150 เมตร รายละเอียดตาม
สํานักการชาง
ปญหาน้ําทวม
แบบที่เทศบาลกําหนด พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ
1 ปาย
สวนโยธา, กองโยธา, เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
กองชาง, กองชาง ในหมูบานไดมี
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง
291,500.00
สุขาภิบาล, กอง
ถนนสําหรับการ 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร
ประปา, สํานักชาง, คมนาคมไดอยาง หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม
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อนุกูล ภาคภูมิ

สํานักการชาง

ปูผิวจราจร
ยุทธศาสตรการ
แอสฟลทติ
พัฒนาความ
5.
กคอนกรีต หมู
เปนเมืองนาอยู
1 ซอย 1 แยก
อยางยั่งยืน
ตนโพธิ์

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
490,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
6.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ฝงทอระบาย
น้ํา คสล.
พรอมบอพัก
หมู 2 ซอย 2

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
118,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

กอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
คอนกรีตเสริม
พัฒนาความ
7.
เหลก หมู 2
เปนเมืองนาอยู
ซอยบาน
อยางยั่งยืน
ผูชวยนิภาพร

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
50,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
8.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ปูผวิ จราจร
แอสฟลทติ
กคอนกรีต หมู
2 ซอย 5

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
490,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
9.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ฝงทอระบาย
น้ํา คสล.
พรอมบอพัก
หมู 2

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
126,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

สะดวกรวกเร็วและ นอยกวา 520 ตร.ม. ไหลทาง
ปลอดภัย
หินคลุกกวางขางละ 0.000.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
เพื่อใหประชาชน นกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ในหมูบานไดมี
ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย
ถนนสําหรับการ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
คมนาคมไดอยาง นอยกวา 1,600 ตารางเมตร
สะดวกและรวดเร็ว พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
ฝงทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพัก หมู 2
ซอย 2 โดยฝงทอ คสล.
เพื่อใหประชาชนมี
ขนาด เสนผานศูนยกลาง
ทางระบายน้ํา
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน
บรรเทาความ
203 ทอน พรอมบอพัก
เดือดรอนจาก
จํานวน 17 บอ ระยะทางรวม
ปญหาน้ําทวม
ประมาณ 230 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร
เพื่อใหประชาชน
ยาว 217 เมตร หรือรวม
ในหมูบานไดมี
ประมาณพื้นที่คอนกรีตไม
ถนนสําหรับการ
นอยกวา 868 ตารางเมตร
คมนาคมไดอยาง
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
สะดวกรวดเร็วและ
0.00-0.20 เมตร หรือตาม
ปลอดภัย
สภาพพื้นที่ ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
เพื่อใหประชาชน นกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ในหมูบานไดมี
ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย
ถนนสําหรับการ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
คมนาคมไดอยาง นอยกวา 1,880 ตารางเมตร
สะดวกและรวดเร็ว พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
เพื่อใหประชาชนมี ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ทางระบายน้ํา
เสนผานศูนยกลาง 0.60
บรรเทาความ
เมตร จํานวน 130 ทอน
เดือดรอนจาก
พรอมบอพัก 10 บอ
ปญหาน้ําทวม
ระยะทางรวม 140 เมตร
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รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ กอสรางถนน
10.
เปนเมืองนาอยู ค.ส.ล. หมู 2
อยางยั่งยืน

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ฝงทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.
พรอมบอพัก
หมู 3 ซอย 2

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
495,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี
ทางระบายน้ํา
บรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ปญหาน้ําทวมขัง

ปูผิวจราจร
ยุทธศาสตรการ
แอสฟลทติ
พัฒนาความ
12.
กคอนกรีตหมู
เปนเมืองนาอยู
3 ซอย 2 (โคง
อยางยั่งยืน
โรงกลึง)

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
494,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพือ่ ใหประชาชนมี
ทางระบายน้ํา
ปองกันการเกิดน้ํา
ทวมขัง

กอสรางถนน
ค.ส.ล.พรอม
ยุทธศาสตรการ ฝงทอ ระบาย
พัฒนาความ น้ํา ค.ส.ล.
13.
เปนเมืองนาอยู พรอมบอพัก
อยางยั่งยืน
หมู 4 ซอย
บานผูใหญ
นอย

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
422,800.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
14.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
985,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
11.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ปูผิวจราจร
แอสฟลทติ
กคอนกรีต หมู
4 ซอย 2

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 3.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 130-270
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 139 ทอน พรอมบอ
พักจํานวน 11 บอ ระยะทาง
รวมทอพรอมบอพัก 150
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีตขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 395 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,580 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
ที่เทศาลกําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 80
เมตร(ไมมไี หลทาง) พรอมฝง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 69 ทอน พรอมบอ
พักจํานวน 8 บอ ระยะทาง
รวมทอพรอมบอพัก 77 เมตร
ตามแบบที่ เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธ
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,600 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
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กอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ คอนกรีตเสริม
พัฒนาความ เหล็ก หมู 5
15.
เปนเมืองนาอยู ซอยศาลเจา
อยางยั่งยืน
(ตอจาก
ของเดิม)

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
213,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปูผิวจราจร
ยุทธศาสตรการ
แอสฟลทติ
พัฒนาความ
16.
กคอนกรีตหมู
เปนเมืองนาอยู
5 ซอยบาน
อยางยั่งยืน
ปาหมวย

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
490,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
คสล. หมู 5
พัฒนาความ
17.
บานนาย
เปนเมืองนาอยู
บรรจบ กลิ่น
อยางยั่งยืน
นิ่ม

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
246,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
18.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ฝงทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.
พรอม บอพัก
หมู 6 ซอย 1

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
498,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี
ทางระบายน้ํา
บรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ปญหาน้ําทวม

กอสราง
ยุทธศาสตรการ
ปรับปรุง
พัฒนาความ
19.
ถนนลาดยาง
เปนเมืองนาอยู
เปนถนน ค.
อยางยั่งยืน
ส.ส.หมู 6

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
479,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง กวาง 4.00
เมตร ยาว 124 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 496 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่เทศบาล
กําหนด - (2563) กอสราง
ถนนคอกนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
95 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ มนอย
กวา 380 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาล กําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา
1,600 ตารางเมตร พรอมตี
เสน จราจร ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 110 เมตร หรือ
ประมาณพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 440 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.000.20 เมตร หรือตามสภาพ
ทนที่ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด
ฝงทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพัก โดย
ฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60
เมตร จํานวน 130 ทอน
พรอมบอพักจํานวน 10 บอ
ระยะทางรวมทอพรอมบอพัก
140 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 171
เมตร หรือปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนอย กวา 855
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
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ซอยบานคุณ
วันนา ขาว
พลับ

และปลอดภัย

ฝงทอระบาย
ยุทธศาสตรการ
น้ํา ค.ส.ล.
พัฒนาความ
20.
พรอมบอพัก
เปนเมืองนาอยู
หมู 7 หนา
อยางยั่งยืน
รานคาโกบอย

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
494,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี
ทางระบายน้ํา
บรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ปญหาน้ําทวม

กอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
คอนกรีตเสริม
พัฒนาความ
21.
เหล็ก หมู 7
เปนเมืองนาอยู
ซอย 6 (ซอย
อยางยั่งยืน
บานลุงอาย)

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
480,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปูผิวจราจร
ยุทธศาสตรการ
แอสฟลทติ
พัฒนาความ
22.
กคอนกรีต หมู
เปนเมืองนาอยู
8 ซอยหอ
อยางยั่งยืน
นาฬิกา

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
495,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
23.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ปูผิวจราจร
แอสฟลทติ
กคอนกรีต หมู
8

ปรับปรุง
ยุทธศาสตรการ ถนนลาดยาง
พัฒนาความ แอสฟลทติก
24.
เปนเมืองนาอยู หมูที่ 9 ซอย
อยางยั่งยืน
2 เชื่อม ซอย
4

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
สวนโยธา, กองโยธา,
ในหมูบานไดมี
กองชาง, กองชาง
ถนนสําหรับการ
434,000.00 สุขาภิบาล, กอง
คมนาคมไดอยาง
ประปา, สํานักชาง,
สะดวกรวดเร็ว
สํานักการชาง
และปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
สวนโยธา, กองโยธา,
ในหมูบานไดมี
กองชาง, กองชาง
ถนนสําหรับการ
354,000.00 สุขาภิบาล, กอง
คมนาคมไดอยาง
ประปา, สํานักชาง,
สะดวกรวดเร็วและ
สํานักการชาง
ปลอดภัย

กวางขางละ 0.00-0.20 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ
1 ปาย
ฝงทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดØ 0.60 เมตร จํานวน
164 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 11 บอ ระยะทางรวม
ทอพรอมบอพัก 175 เมตร
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 215 เมตร หรือรวม
ปริมาณพื้นที่ คอนกรีตไม
นอยกวา 860 ตารางเมตร
ไหลทาง หินคลุกกวางขางละ
0.00-0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
625 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
- ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 4.00-6.00
เมตร ยาวประมาณ 250-400
เมตร หนา 0.05 เมตร ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
โดยปรับปรุงถนนลาดยาง
ขนาดผิว จราจรกวาง 5.00
เมตร ยาว 310 เมตร หนา
0.05 เมตร พรอมตีเสน
จราจร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
25.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

กอสรางถนน
คสล. หมู 9
ซอยบาน
ผูชวยดี

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
480,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
26.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ฝงทอระบาย
น้ํา คสล.
พรอมบอพัก
หมู 10 ซอย 3

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
226,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

- เพื่อใหประชาชน
มีทางระบายน้ํา
บรรเทาความ
เดือดรอนจาก
ปญหาน้ําทวม

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
ยุทธศาสตรการ เหล็ก พรอม
พัฒนาความ ฝงทอระบาย
27.
เปนเมืองนาอยู น้ํา ค.ส.ล.
อยางยั่งยืน
พรอมบอพัก
หมู 10 ซอย
ตรงขามโรงสี

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
480,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
28.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ปูผิวจราจร
แอสฟลทติ
กคอนกรีต หมู
10 ซอย 2

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
309,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

กอสรางถนน
ยุทธศาสตรการ
คสล. หมู 10
พัฒนาความ
29.
เชื่อม ต.
เปนเมืองนาอยู
ตะคร้ําเอน(ตอ
อยางยั่งยืน
จากของเดิม)

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
153,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานไดมี
ถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 208 เมตร
หรือรวมปริมาณพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 832
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.00-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ
1 ปาย
ฝงทอระบายน้ําพรอมบอพัก
หมู 10 ซอย 3 ขนาด ทอ Ø
0.60 เมตร จํานวน 130
ทอน พรอมบอพัก จํานวน
10 บอ ระยะทางรวม 140
เมตร ตามแบบ ที่เทศบาล
กําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 83
เมตร พรอมฝงทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
จํานวน 76 ทอน พรอมบอ
พัก จํานวน 9 บอ ระยะทาง
รวมทอ พรอมบอพัก 85
เมตร และหูชาง 2 ชุด ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ
1 ปาย
ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 246 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 984 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 165
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด พรอมปาย
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ปลอดภัย
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
30.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

ขยายเขต
ไฟฟาและ
ติดตั้งเสา
ไฟฟา หมู 10

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ
31.
เปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน

เงินชดเชยคา
กอสรางแบบ
ปรับ ราคาได
(คา K)

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความ คาออกแบบ
32.
เปนเมืองนาอยู คาควบคุมงาน
อยางยั่งยืน
ฝงทอระบาย
ยุทธศาสตรการ น้ํา คสล.
พัฒนาความ พรอมบอพัก
33.
เปนเมืองนาอยู ภายใน
อยางยั่งยืน
สํานักงาน
เทศบาล

สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
101,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
100,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง
สวนโยธา, กองโยธา,
กองชาง, กองชาง
600,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง,
สํานักการชาง

500,000.00

ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
34.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

ชวยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจ หนาที่
ของเทศบาล

30,000.00

ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
35.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

สนับสนุน
คาใชจาย ใน
การบริหาร
สถานศึกษา

380,000.00

ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ คาอาหาร
36.
ชีวิตและสังคม เสริม (นม)
แหงการเรียนรู

0.00

เพื่อใหประชาชน
ในหมูบานและใช
เสนทางไดมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรม

ประชาสัมพันธโครงการ 1
ปาย
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง - ชยาย
เขตไฟฟา รายละเอียดตามที่
การไฟฟา สวนภูมิภาค
กําหนด

เงินชดเชยคา
เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางาน
กอสรางแบบปรับ กอสราง ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) ราคาได

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คา
ควบคุมงาน ที่จายใหแก
เพื่อใหงานกอสราง
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
มีประสิทธิภาพ
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง
- ฝงทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอม บอพัก โดย
สวนโยธา, กองโยธา, - เพื่อใหประชาชน
ฝงทอ คสล. ขนาด Ø 0.60
กองชาง, กองชาง มีทางระบาย น้ํา
เมตร จํานวน 148 ทอน
สุขาภิบาล, กอง
บรรเทาความ
พรอมบอพัก 10 บอ
ประปา, สํานักชาง, เดือดรอนจาก
ระยะทางประมาณ 158
สํานักการชาง
ปญหาน้ําทวม
เมตร รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด
เพื่อชวยเหลือผู
สวนโยธา, กองโยธา,
- ชวยเหลือผูยากจน ผูยากไร
ยากจน ผูยากไร
กองชาง, กองชาง
ผูพิการและ ผูด อยโอกาส
และผูด อยโอกาสที่
สุขาภิบาล, กอง
ตามความเดือดรอน ไดรับความ
ประปา, สํานักชาง,
ชวยเหลือผูประสบภัยตาม
เดือดรอนจาก
สํานักการชาง
อํานาจหนาที่ ของเทศบาล
ความเปนอยู
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน
สํานักปลัด อบจ., - เพื่อสงเสริมให การบริหาร สถานศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล, เด็กนักเรียนของ (ศพด.ของเทศบาล) เชน
สํานักงานปลัด
ศพด. ไดรับอาหาร คาอาหารกลางวัน,การจัดการ
อบต.
กลางวันทั่วถึง
เรียน การสอนและอื่นๆ ตาม
ระเบียบ
สํานักปลัด อบจ., - เพื่อสงเสริมให
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สํานักปลัดเทศบาล, เด็กนักเรียนไดรบั
ใหกับนักเรียน ศูนยพัฒนา
สํานักงานปลัด
ประทานอาหาร
เด็กเล็ก
อบต.
เสริม (นม)อยาง
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ทัว่ ถึง
อบรมสงเสริม
ยุทธศาสตร
คุณธรรมและ
สงเสริมคุณภาพ
37.
จริยธรรม
ชีวิตและสังคม
ใหกับเด็ก
แหงการเรียนรู
เยาวชน
ยุทธศาสตร
สงเสริม
สงเสริมคุณภาพ
38.
กิจกรรมวัน
ชีวิตและสังคม
เด็กแหงชาติ
แหงการเรียนรู
สนับสนุน
ยุทธศาสตร
อาหาร
สงเสริมคุณภาพ
39.
กลางวัน
ชีวิตและสังคม
โรงเรียนใน
แหงการเรียนรู
สังกัด สพฐ.
อุดหนุน
ยุทธศาสตร
อาหารเสริม
สงเสริมคุณภาพ
40.
(นม) เด็ก
ชีวิตและสังคม
นักเรียนของ
แหงการเรียนรู
โรงเรียน
ยุทธศาสตร
อุดหนุน
สงเสริมคุณภาพ
41.
กิจกรรมดาน
ชีวิตและสังคม
การศึกษา
แหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
42.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

อุดหนุนการ
แขงขันกลุม
กีฬา กลุมชาว
วัง
สงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร
และสงเสริม
สงเสริมคุณภาพ
43.
แหลงเรียนรู
ชีวิตและสังคม
ภุมิปญญา
แหงการเรียนรู
ทองถิ่น
ยุทธศาสตร
สัมพันธรัก
สงเสริมคุณภาพ
44.
พิทักษ
ชีวิตและสังคม
ครอบครัว
แหงการเรียนรู

- เพื่อเสริมสราง
สํานักปลัด อบจ.,
และปลูกฝงคานิยม
สํานักปลัดเทศบาล,
150,000.00
ใน ดานการมี
สํานักงานปลัด
คุณธรรมจริยธรรม
อบต.
ใหกับ นักเรียน
- เพื่อสงเสริมให
สํานักปลัด อบจ.,
เด็กนักเรียนมีการ
สํานักปลัดเทศบาล,
20,000.00
พัฒนาทั้งดาน
สํานักงานปลัด
รางกาย อารมณ
อบต.
และจิตใจ

- สนับสนุนการจัดอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม แก
นักเรียนโรงเรียนทั้ง 4 แหง

- สงเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ แกนักเรียน
โรงเรียน 4 แหง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลวังศาลา
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ตาม
สํานักปลัด อบจ., เพื่อสงเสริมใหเด็ก
หนังสือ
สํานักปลัดเทศบาล, นักเรียนไดรับ
2,560,000.00
สั่งการ
สํานักงานปลัด
อาหารกลางวัน
อบต.
ทั่วถึง
สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
1,325,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
นักเรียนไดดมื่
ใหกบั นักเรียน ศพด. ,
อาหารเสริม(นม)
อนุบาล-ป.6
อยาง ทั่วถึง

เพื่อสงเสริมให
สํานักปลัด อบจ.,
นักเรียนมีความรู
สํานักปลัดเทศบาล,
400,000.00
และทักษะในการ
สํานักงานปลัด
เรียนการสอนเพิ่ม
อบต.
มากขึ้น
สํานักปลัด อบจ.,
เพื่อสงเสริมใหเด็ก
สํานักปลัดเทศบาล,
65,000.00
นักรียนใชเวลาวาง
สํานักงานปลัด
ในการเลนกีฬา
อบต.
เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด อบจ.,
ไดมีความรูในการ
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
ประกอบอาชีพที่มี
สํานักงานปลัด
ความชํานาญมาก
อบต.
ขึ้น
สํานักปลัด อบจ., เพื่อเสริมสราง
สํานักปลัดเทศบาล, ความสัมพันธอันดี
30,000.00
สํานักงานปลัด
ของครอบครัวใหดี
อบต.
ขึ้น

อุดหนุนใหกับโรงเรียน ทั้ง 4
แหง ในเขตเทศบาล
ดําเนินการตามโครงการ ที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
อุดหนุนการแขงขันกีฬา กลุม
ชาววัง
ฝกอบรมอาชีพใหกับกลุม
หรือ ประชาชนที่สนใจ จัด
กิจกรรมสงเสริม ความรูตางๆ
จัดทําโครงการสัมพันธรัก
พิทักษ ครอบครัวใหกับ
เยาวชน
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พัฒนา
ยุทธศาสตร
ศักยภาพ
สงเสริมคุณภาพ
45.
ใหกับผูนํา
ชีวิตและสังคม
และกลุม ตางๆ
แหงการเรียนรู
ในชุมชน
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ เทศบาล
46.
ชีวิตและสังคม เคลื่อนที่
แหงการเรียนรู
อบรมทัศน
ยุทธศาสตร
ศึกษาดูงาน
สงเสริมคุณภาพ เพื่อพัฒนา
47.
ชีวิตและสังคม ศักยภาพ
แหงการเรียนรู ใหแกผูสูงอายุ
และกลุม ตางๆ

เพื่อสงเสริมใหผูนาํ
สํานักปลัด อบจ., มีศักยภาพสามารถ
สํานักปลัดเทศบาล, สรางชุมชนใหมี
250,000.00
สํานักงานปลัด
ความเขมแข็งและ
อบต.
พัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง
เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด อบจ.,
ไดมสี วนรวมใน
สํานักปลัดเทศบาล,
10,000.00
การแสดงความ
สํานักงานปลัด
คิดเห็น และ
อบต.
แนวทางแกไข

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
อบรมใหความรูตางๆ

จัดใหมีการพบปะพูดคุยทั้ง
อยางเปน ทางการและไมเปน
ทางการไปยังทุก หมูบาน
รวมถึงการจัดบริการนอก
สถานที่
จัดใหมีการอบรมและทัศน
เพื่อเพิ่มพูนความรู
สํานักปลัด อบจ.,
ศึกษาดูงาน ใหแกกลุมสูงอายุ
และไดศึกษาจาก
สํานักปลัดเทศบาล,
และกลุม ตางๆ
300,000.00
จากประสบการณ
สํานักงานปลัด
จริง มีความรู
อบต.
กวางไกล

ยุทธศาสตร
ศูนยสามวัย
สงเสริมคุณภาพ
48.
สายใยรัก แหง
ชีวิตและสังคม
ครอบครัว
แหงการเรียนรู

30,000.00

ยุทธศาสตร
ควบคุมและ
สงเสริมคุณภาพ
49.
ปองกันโรค
ชีวิตและสังคม
พิษสุนัขบา
แหงการเรียนรู

50,000.00

ยุทธศาสตร
ควบคุมและ
สงเสริมคุณภาพ
50.
ปองกันโรคไข
ชีวิตและสังคม
เลือด ออก
แหงการเรียนรู

200,000.00

ยุทธศาสตร
พัฒนา
51. สงเสริมคุณภาพ ศักยภาพ
ชีวิตและสังคม อาสาสมัคร

280,000.00

เพื่อใหสังคม
ตระหนักถึง
สํานักปลัด อบจ., ความสําคัญของ
จัดตั้งศูนยการเรียนรู การ
สํานักปลัดเทศบาล, สถาบันครอบครัว
พัฒนา คุณภาพชีวิตของ
สํานักงานปลัด
ใหมีสวนรวมใน
สถาบันครอบครัว
อบต.
การดูแลเด็ก
เยาวชนและ
ผูสูงอายุ
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน เพื่อปองกันโรคพิษ
สาธารณสุข, กอง สุนัขบา ที่มักจะ จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ
สาธารณสุข, กอง เกิดขึ้นในฤดูรอน สุนัขบา ใหเพียงพอกับ
สงเสริมคุณภาพชีวิต แกสุนัขบานและ ประชากรสุนัข/แมว
,กองการแพทย , สุนัขจรจัด
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน เพื่อใหประชาชนมี - จัดซื้อทรายอะเบทแจก
สาธารณสุข, กอง ความรูในการ
ประชาชน - จัดซื้อน้ํายาพน
สาธารณสุข, กอง ควบคุมและ
หมอกควันฉีดในพื้นที่ - จัด
สงเสริมคุณภาพชีวิต ปองกันโรค
รณรงคใหความรูเ กี่ยวโรค
,กองการแพทย , ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ เพื่อพัฒนา
จัดอบรมและศึกษาดูงาน
สิ่งแวดลอม, สวน ศักยภาพ อสม. ใน ใหแก อาสา สมัคร
สาธารณสุข, กอง พื้นที่
สาธารณสุขมูลฐานทั้ง 10
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แหงการเรียนรู สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.)

ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
52.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

สํารวจขอมูล
จํานวนสัตว
และขึ้น
ทะเบียนสัตว

สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
22,000.00 สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข

เงินอุดหนุน
สวนสาธารณสุขและ
สําหรับ
สิ่งแวดลอม, สวน
ยุทธศาสตร
สนับสนุน การ
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพ
53.
พัฒนา
1,000,000.00 สาธารณสุข, กอง
ชีวิตและสังคม
คุณภาพการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
แหงการเรียนรู
ใหบริการดาน
,กองการแพทย ,
สาธารณสุข
สํานักสาธารณสุข
ประชุมเชิง
ยุทธศาสตร
ปฏิบัติการโรค
สงเสริมคุณภาพ
54.
ขอเขาเสื่อม
ชีวิตและสังคม
และการ
แหงการเรียนรู
บริหาร ขอเขา

ยุทธศาสตร
พระราชดําริ
สงเสริมคุณภาพ
55.
ดาน
ชีวิตและสังคม
สาธารณสุข
แหงการเรียนรู

ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
56.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

คาใชจายใน
การกักสัตว
และจัด สวัสดิ
ภาพสัตว

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
35,000.00 สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
200,000.00 สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
20,000.00
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข

หมูบาน

เพื่อทําการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียน
สัตวสุนัข/แมว
ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ
- เพื่อยกระดับ
สถานีอนามัยให
เปน ศูนยสุขภาพที่
มีศักยภาพคลอบ
คลุม ทุกๆดานใน
การใหบริการ
ประชาชน
เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับการคัดกรอง
ประเมินความเสี่ยง
โรคขอเขาเสื่อม
และไดรับความรู
เกี่ยวกับการ
ปองกันหรือชะลอ
โรคขอเขาเสื่อม

ดําเนินการสํารวจตัวละ 6
บาทตอป ปละ 2 ครั้ง
รายละเอียดตามโครงการฯ

- ดําเนินการตามโครงการ
เพื่อสนับสนุน การใหบริการ
ดานสาธารณสุขฯ

ตรวจคัดกรองโรคขอเขาเสื่อม
- อบรมใหความรูต างๆ

เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงาน
- สนับสนุนการจัดทํา
โครงการ
โครงการ พระราชดําริดาน
พระราชดําริดาน สาธารณสุข
สาธารณสุข

เพื่อใหการ
ชวยเหลือสัตวจร สนับสนุนคาอาหาร คาทํา
จัดใหมีชีวิตที่ดีและ หมัน คาเวชกรรม ใกกับสัตว
มีปลอดภัยตอ
ตามระเบียบฯ
ประชาชน
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ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
57.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู

จัดการแขงขัน
กีฬาทองถิ่น
สัมพันธตาน
ยาเสพติด

สนับสนุนการ
ยุทธศาสตร
จัดการ
สงเสริมคุณภาพ
58.
กิจกรรม ดาน
ชีวิตและสังคม
กีฬาและ
แหงการเรียนรู
นันทนาการ
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
59.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
60.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
สงเสริมคุณภาพ
61.
ชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรดาน
62. ความมั่นคงและ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรดาน
63. ความมั่นคงและ
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรดาน
64. ความมั่นคงและ
ปลอดภัย

เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู
พิการ
เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส
จัดตั้งศูนย
ปองกันและ
ลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนน
ในชวง
เทศกาลสําคัญ
ตางๆ
สรางวินัย
จราจรขับขี่
ปลอดภัยให
แกประชาชน
และเยาวชน
เสริมสราง
ศักยภาพ
ชุมชนดาน
การปองกัน

150,000.00

50,000.00

16,000,000.00

2,800,000.00

150,000.00

สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.
สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

พื่อสรางความรัก จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ความสามัคคี ใน ประเภทตางๆ ใหกับ
ชุมชน
ประชาชนตําบล วังศาลา
เพือสงเสริมให
เยาวชนและ
ประชาชนเลนกีฬา
ใหมีสุขภาพพลา
มัยแข็งแรง
เสริมสรางความรัก
ความสามัคคี
- เพื่อสนับสนุนให
ประชาชนอายุ 60
ปขึ้นไปไดรับเบีย้
สําหรับยังชีพ
เพื่อสนับสนุนใหผู
ที่พิการไดรับเบี้ย
ยังชีพเพื่อชีวิตที่ดี
ขึ้น
เพื่อสนับสนุนให
ผูปวยเอดสไดรับ
เบี้ยยังชีพเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อปองกันภัยทาง
สํานักปลัด อบจ.,
ถนนในชวง
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
เทศกาลตาง ๆ ที่มี
สํานักงานปลัด
วันหยุดยาวและ
อบต.
เพื่อความปลอดภัย

สนับสนุนงบประมาณ หรือ
สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ใหกับหนวยงาน องคกร ที่
เสนอของบประมาณ ตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
- ประชาชนอายุ 60 ปขึ้นไป
ไดรับเบี้ย ยังชีพ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ประชาชนที่เขาเกณฑของผู
พิการได รับเบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบที่กําหนด
ประชาชนผูปวยเอดส ไดรับ
เบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
ตั้งจุดสกัดและจุดบริการ
ประชาชนใน ชวงเทศกาล
ตาง ๆ ในบริเวณทีม่ ีรถสัญจร
มากเพื่อเปนจุดพักให
ประชาชน

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
30,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อใหประชาชน
อบรมภาคปฏิบัติในการใช
และเยาวชนไดรับ
สัญญาณ ตางๆกับนักเรียนที่
ความรูเกี่ยวกับกฎ
เขารวมโครงการ
จราจร

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
60,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อใหชุมชน/
หมูบานมีความ
พรอมในการ
จัดการสาธารณภัย

ดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสราง ศักยภาพชุมชน
ดานการปองกันและ บรรเทา
สาธารณภัย
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และบรรเทา
สาธารณภัย

ฝกอบรมให
ความรูเพื่อ
ยุทธศาสตรดาน ปองกันภัย
65. ความมั่นคงและ ใหแกเยาวชน
ปลอดภัย
และเด็ก
นักเรียน
(D.A.R.E)

ยุทธศาสตรดาน ปองกันและ
66. ความมั่นคงและ แกไขปญหา
ปลอดภัย
ยาเสพติด

อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวม
ยุทธศาสตรดาน
ในการ
67. ความมั่นคงและ
ชวยเหลือ
ปลอดภัย
ประชาชนของ
อปท.
อุดหนุน
โครงการ
ฝกอบรมชุด
ยุทธศาสตรดาน
ปฏิบัติการจิต
68. ความมั่นคงและ
อาสาภัยพิบตั ิ
ปลอดภัย
ประจําองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
69. ทองเที่ยว
วังศาลาสีเขียว
สิ่งแวดลอม
ศาสนาและ

และสรางเครือขาย
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยระดับชุมชน/
หมูบาน
เพื่อปลุกจิตสํานึก
ของเด็กและ
สํานักปลัด อบจ., เยาวชนใหมีความรู
สํานักปลัดเทศบาล, ความเขาใจ และ
60,000.00
สํานักงานปลัด
ตระหนักถึงภัยยา
อบต.
เสพติด และสราง
ภูมิคุมกันให
หางไกลยาเสพติด
- เพื่อเปนการ
สนับสนุนการ
สํานักปลัด อบจ., ปฏิบัติงานของทุก
สํานักปลัดเทศบาล, ภาคสวนใหมรี ะบบ
40,000.00
สํานักงานปลัด
การจัดการกับ
อบต.
ปญหายาเสพติด
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ทําโครงการเขามาสอนเด็ก
นักเรียน ใหความรูเรื่องยา
เสพติด และศึกษาดูงาน นอก
สถานที่

- ใหการสนับสนุนตาม
โครงการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด โดยอุดหนุน
ใหอําเภอทามวง

- เพื่อเปน
สํานักปลัด อบจ.,
ศูนยกลางในการ
สํานักปลัดเทศบาล,
- อุดหนุนงบประมาณ ตาม
30,000.00
ชวยเหลือ
สํานักงานปลัด
โครงการที่เสนอขอ
ประชาชนของ
อบต.
อําเภอทามวง
เพื่อเสริมเสราง
ศักยภาพและ
ความเขมแข็ง
ใหกับบุคลากรที่
สํานักปลัด อบจ.,
สามารถปฏิบัติ อุดหนุนงบประมาณใหกับที่
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
หนาที่ชวยเหลือ ทําการปกครองอําเภอทามวง
สํานักงานปลัด
พนักงานในการ ในการจัดทําโครงการ
อบต.
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สวนสาธารณสุขและ
- เพื่อใหประชาชน
สิ่งแวดลอม, สวน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี - จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
10,000.00 สาธารณสุข, กอง
มีสิ่งแวดลอมที่ดี ในชุมชน ภายในเขตเทศบาล
สาธารณสุข, กอง
นาอยู
สงเสริมคุณภาพชีวิต
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วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
รณรงค
ทองเที่ยว
70.
ประหยัด
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรน้าํ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
คัดแยกขยะใน
71.
สิ่งแวดลอม
ชุมชน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
งานประเพณี
ทองเที่ยว
72.
สําคัญทาง
สิ่งแวดลอม
ศาสนา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
73.
วันลอยกระทง
สิ่งแวดลอม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
74.
วันสงกรานต
สิ่งแวดลอม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดาน ปกปอง
75. การบริหารและ สถาบันสําคัญ
การมีสวนรวม ของชาติ

,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
10,000.00 สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข
สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
200,000.00 สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย ,
สํานักสาธารณสุข

- เพื่อใหประชาชน
ตระหนักและเห็น - จัดอบรมใหความรู - จัดให
คุณคาในการใชน้ํา มีมาตรการประหยัดน้ํา
อยางประหยัด
- เพื่อใหประชาชน
มีความรูในการคัด
แยกขยะในชุมชน
- เพื่อลดปญหา
สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

- จัดอบรมใหแกประชาชนใน
ชุมชน ใหความรูในการคัด
แยกขยะ - จัดซื้ออวัสดุ
อุปกรณ ถังคัดแยก

- เพื่ออนุรักษ
ประเพณี
สํานักปลัด อบจ.,
วัฒนธรรมไทย
สํานักปลัดเทศบาล,
30,000.00
สงเสริมให
สํานักงานปลัด
ประชาชนไดมีสวน
อบต.
รวมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

- จัดกิจกรรมตามโครงการที่
เสนอ โดยการบูรณาการกับ
ทุกสวนราชการ เชน
โครงการแหเทียนพรรษา
ฯลฯ

สํานักปลัด อบจ.,
- เพื่ออนุรักษ
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
ประเพณี
สํานักงานปลัด
วัฒนธรรมไทย
อบต.

- เพื่ออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทย

สํานักปลัด อบจ.,
- เพื่ออนุรักษ
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
ประเพณี
สํานักงานปลัด
วัฒนธรรมไทย
อบต.

- จัดกิจกรรมอนุรักษ
ประเพณี วันสงกรานต และ
รดน้ําดําหัวผูส ูงอายุ

สงเสริมบทบาท
ความเปนผูนาํ
สํานักปลัด อบจ.,
ชุมชนและ
สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อ
สํานักปลัดเทศบาล,
20,000.00
ประชาชนในการ เปนการ จงรักภักดีตอสถาบัน
สํานักงานปลัด
แสดงความ
พระมหากษัตริย
อบต.
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
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พระมหากษัตริย
ยุทธศาสตรดาน จัดงานราชพิธี
76. การบริหารและ และวันสําคัญ
การมีสวนรวม ของชาติ

เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด อบจ.,
แสดงความ
สํานักปลัดเทศบาล,
100,000.00
จงรักภักดีตอ
สํานักงานปลัด
สถาบัน
อบต.
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมงานราชพิธี / เทิด
พระกียรติ จัดนิทรรสการวัน
สําคัญของชาติ หรือตาม
หนังสือสั่งการ

วันคลายวัน
พระราช
สมภพ ของ
ยุทธศาสตรดาน
พระบาทสมเด็
77. การบริหารและ
จพระบรม ชน
การมีสวนรวม
กาธิเบศร หรือ
วันพอ
แหงชาติ

เพื่อใหประชาชน
นอมสํานึกในพระ
สํานักปลัด อบจ.,
มหากรุณาธิคณ
ุ
สํานักปลัดเทศบาล,
50,000.00
และแสดงความ
สํานักงานปลัด
จงรักภักดีตอ
อบต.
สถาบัน
พระมหากษัตริย

- จัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
ไทย เชน วันพอแหงชาติ วัน
ชาติ วันคลายวันพระราช
สมภพของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ

ยุทธศาสตรดาน
78. การบริหารและ วันแมแหงชาติ
การมีสวนรวม

ยุทธศาสตรดาน
79. การบริหารและ
การมีสวนรวม

ยุทธศาสตรดาน
80. การบริหารและ
การมีสวนรวม

ยุทธศาสตรดาน
81. การบริหารและ
การมีสวนรวม

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็
จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิ
รา- ลงกรณ
พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระ
บรมราชินี
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
เพื่อ พัฒนา
ศักยภาพ และ
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ใหแก
ผูบริหาร สท.

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
100,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
ชาติ เชน จัดทํานิทรรศการ
ลงนามถวายพระพร จุดเทียน
ชัย

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
200,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
ชาติ เชน จัดทํานิทรรศการ
ลงนามถวายพระพร จุดเทียน
ชัย

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
100,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน
จัด นิทรรศการ ลงนามถวาย
พระพร จุด เทียนชัย หรือ
ตามหนังสื้อสั่งการ

สํานักปลัด อบจ.,
สํานักปลัดเทศบาล,
250,000.00
สํานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเพิ่มพูนความรู
และไดศึกษาจาก
ประสบการณจริงมี
ความรูที่กวางไกล

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน แก ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน และ
พนักงานจาง
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พนักงาน และ
พนักงานจาง
ปรับปรุง
ยุทธศาสตรดาน ขอมูลแผนที่
82. การบริหารและ ภาษี และ
การมีสวนรวม ทะเบียน
ทรัพยสิน
ยุทธศาสตรดาน การจัดการ
83. การบริหารและ เลือกตัง้
การมีสวนรวม ทองถิ่น

ยุทธศาสตรดาน
จัดการประชุม
84. การบริหารและ
ประชาคม
การมีสวนรวม

ยุทธศาสตรดาน
85. การบริหารและ วันเทศบาล
การมีสวนรวม

เพื่อพัฒนา
พัฒนาระบบงานและสง
สวนการคลัง, กอง ศักยภาพ
220,000.00
อบรมพัฒนา เกิดความเปน
คลัง, สํานักคลัง
ระบบงานและงาน
ธรรมในการเก็บภาษี
จัดเก็บรายได
เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด อบจ., ไดใชสิทธิตาม
สํานักปลัดเทศบาล, ระบอบ
700,000.00
สํานักงานปลัด
ประชาธิปไตยใน
อบต.
การเลือกตั้ง
ทองถิ่น
เพื่อใหมี
สํานักปลัด อบจ., แผนพัฒนาที่
สํานักปลัดเทศบาล, เหมาะสมถูกตอง
30,000.00
สํานักงานปลัด
สะทอนปญหาและ
อบต.
ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
- เพื่อใหพนักงาน
สํานักปลัด อบจ.,
เทศบาลและ
สํานักปลัดเทศบาล,
5,000.00
สมาชิกฯ ไดระลึก
สํานักงานปลัด
ในวันสําคัญของ
อบต.
เทศบาล

จัดการเลือกตั้งทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด

บูรณาการจัดประชาคม
หมูบานรวมกับ หมูบานใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
- จัดประชาคมตําบล
คณะกรรมการตางๆ
- ดําเนินงานตามโครงการที่
กําหนด

อุดหนุน
โครงการจัด
ยุทธศาสตรดาน กิจกรรม งาน
86. การบริหารและ ราชพิธี วัน
การมีสวนรวม สําคัญของชาติ
และกิจกรรม
ตามนโยบาย

เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด อบจ.,
แสดงความ
อุดหนุนจัดกิจกรรมงานราช
สํานักปลัดเทศบาล,
6,000.00
จงรักภักดีตอ
พิธี งานวันสําคัญตางๆของ
สํานักงานปลัด
สถาบัน
ชาติ
อบต.
พระมหากษัตริย

อุดหนุนการ
ยุทธศาสตรดาน ดําเนินงาน
87. การบริหารและ ของ เหลา
การมีสวนรวม กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาทุกข
สํานักปลัด อบจ.,
ผูประสบภัยพิบัติ อุดหนุนการดําเนินงานตาม
สํานักปลัดเทศบาล,
20,000.00
ผูยากไร ผูพิการ โครงการภารกิจของเหลา
สํานักงานปลัด
และผูด อยโอกาส กาชาด จังหวัดกาญจนบุรี
อบต.
ใหสามารถดํารง
ชีพอยูไดในสังคม
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ฉ. การใชจายงบประมาณ
เทศบาลตําบลวังศาลา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จํานวนเงิน 36,366,563.95 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน
จํานวน 56 โครงการ จํานวนเงิน 35,383,708.83 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจาย
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

29

11,662,670.95

27

10,925,670.95

ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู

15

24,328,532.00

15

24,082,676.88

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและปลอดภัย

5

166,820.00

5

166,820.00

ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม
ศาสนาและวัฒนธรรม

4

153,477.00

4

153,477.00

ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวม

5

55,064.00

5

55,064.00

58 36,366,563.95

56

35,383,708.83

รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลวังศาลา ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

1.

2.

3.

4.

5.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ขอบัญญัต/ิ เทศ ลงนามสัญญา
บัญญัติ

เบิกจาย

คงเหลือ

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลวัง
ศาลา

496,300.00

493,000.00

0.00

3,300.00

ปรับปรุงหองน้ํา อาคาร
สํานักงานเทศบาล

336,000.00

334,000.00

334,000.00

2,000.00

โครงการฝงทอระบายน้ํา ค.
ส.ล.พรอมบอพัก หมู 1
ซอย 1

487,000.00

487,000.00

487,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1
ซอยบานคุณอนุกลู ภาคภูมิ

291,500.00

291,500.00

291,500.00

0.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 1
ซอย 1 แยกตนโพธิ์

490,000.00

490,000.00

490,000.00

0.00
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ยั่งยืน
6.

7.

8.

9.

10.

11.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
12.
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
13.
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
14.
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
15. พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง

โครงการกอสรางฝงทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอ
พัก ซอย 2 บานทาแค หมูที่
2

118,000.00

118,000.00

0.00

0.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 2
ซอย 5

490,000.00

490,000.00

490,000.00

0.00

โครงการกอสรางผังทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอ
พัก หมูที่ 2

126,000.00

126,000.00

0.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2

500,000.00

498,000.00

498,000.00

2,000.00

โครงการกอสรางฝงทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอ
พัก หมู 3 ซอย 2

495,000.00

495,000.00

495,000.00

0.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 3
ซอย 2

494,000.00

494,000.00

494,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอม
บอพัก หมู 4 ซอยบาน
ผูใหญนอย

422,800.00

422,000.00

422,000.00

800.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 4
ซอย 2

985,000.00

985,000.00

985,000.00

0.00

213,500.00

213,500.00

213,500.00

0.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5
ซอยศาลเจา (ตอจาก
ของเดิม)
โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 5
ซอยบานปาหมวย
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ยั่งยืน
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5
ซอยบานคุณบรรจบ กลิ่น
นิ่ม

246,500.00

246,500.00

246,500.00

0.00

โครงการฝงทอระบายน้ํา ค.
ส.ล.พรอมบอพัก หมู 6
ซอย 1

498,000.00

498,000.00

498,000.00

0.00

479,500.00

479,500.00

479,500.00

0.00

494,000.00

494,000.00

494,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7
ซอย 6

480,500.00

480,500.00

480,500.00

0.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 8

434,000.00

434,000.00

434,000.00

0.00

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 9
ซอย 2 เชื่อมซอย 4

354,000.00

354,000.00

354,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9
ซอยบานผูชวยดี

480,500.00

480,500.00

480,500.00

0.00

โครงการกอสรางฝงทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอ
พัก หมูที่ 10 ซอย 3

226,000.00

226,000.00

226,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม
บอพักหมู 10 ซอยตรงขาม

480,000.00

480,000.00

480,000.00

0.00

โครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนลาดยาง เปนถนน ค.
ส.ล. หมู 6 ซอยบานคุณวัน
นา ขาวพลับ
โครงการกอสรางฝงทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอ
พัก หมูที่ 7 หนารานคาโก
บอย
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โรงสี
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปน
เมืองนาอยูอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สังคมแหงการเรียนรู

โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หมู 10
ซอย 2

309,000.00

309,000.00

309,000.00

0.00

โครงการกอสรางถนน ค.
ส.ล.ตําบลวังศาลาเชื่อม
ตําบลตะคร้าํ เอน

153,000.00

153,000.00

153,000.00

0.00

โครงการขยายเขตไฟฟา หมู
ที่ 10

101,000.00

100,670.95

100,670.95

329.05

โครงการกอสรางฝงทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอ
พัก ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลวังศาลา

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

380,000.00

322,600.00

322,600.00

57,400.00

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับเด็กเยาวชน

150,000.00

149,720.00

149,720.00

280.00

2,560,000.00 2,519,920.00 2,519,920.00

40,080.00

อุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ยุทธศาสตรสงเสริม อาหารกลางวัน โรงเรียน
คุณภาพชีวิตและ สังกัดสํานักงาน
สังคมแหงการเรียนรู คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ คาอาหารเสริม (นม)
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
อุดหนุนกิจกรรมดาน
คุณภาพชีวิตและ
การศึกษา
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม โครงการสงเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิตและ สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิ
สังคมแหงการเรียนรู ปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรสงเสริม โครงการทัศนศึกษาดูงาน
คุณภาพชีวิตและ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหแก
สังคมแหงการเรียนรู ผูสูงอายุ และกลุม ตางๆ

1,325,000.00 1,154,071.00

908,215.88

170,929.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.00

50,000.00

12,630.00

12,630.00

37,370.00

203,400.00

203,380.00

203,380.00

20.00
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ยุทธศาสตรสงเสริม
37. คุณภาพชีวิตและ
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
38. คุณภาพชีวิตและ
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
39. คุณภาพชีวิตและ
สังคมแหงการเรียนรู

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

โครงการควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก

200,000.00

26,541.00

26,541.00

173,459.00

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

280,000.00

274,700.00

274,700.00

5,300.00

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว

22,000.00

10,470.00

10,470.00

11,530.00

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพการใหบริการดาน
คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุขของสถานี
สังคมแหงการเรียนรู
อนามัยที่ถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรสงเสริม
โครงการพระราชดําริดาน
คุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ เบี้ยยังชีพผูพิการ
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรดาน
โครงการจัดตั้งศูนยปองกัน
ความมั่นคงและ
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ปลอดภัย
ในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ
ยุทธศาสตรดาน
โครงการสรางวินัยจราจรขับ
ความมั่นคงและ
ขี่ปลอดภัยใหแกเยาวชน
ปลอดภัย
และประชาชน
ยุทธศาสตรดาน
อุดหนุนในการปองกันและ
ความมั่นคงและ
แกไขปญหายาเสพติด
ปลอดภัย
อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการรวม
ยุทธศาสตรดาน
ในการชวยเหลือประชาชน
ความมั่นคงและ
ขององคกรปกครองสวน
ปลอดภัย
ทองถิ่น

200,000.00

67,800.00

67,800.00

132,200.00

16,000,000.00 15,319,900.00 15,319,900.00

680,100.00

2,800,000.00 2,720,800.00 2,720,800.00

79,200.00

150,000.00

146,000.00

146,000.00

4,000.00

22,100.00

22,080.00

22,080.00

20.00

30,000.00

24,740.00

24,740.00

5,260.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00
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ยุทธศาสตรดาน
49. ความมั่นคงและ
ปลอดภัย

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการ
ทองเที่ยว สิ่งแวดลอม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรดานการ
บริหารและการมี
สวนรวม

อุดหนุนโครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

โครงการวังศาลาสีเขียว

10,000.00

6,000.00

6,000.00

4,000.00

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

200,000.00

94,882.00

94,882.00

105,118.00

โครงการงานประเพณีสําคัญ
ทางศาสนา

30,000.00

10,680.00

10,680.00

19,320.00

โครงการวันลอยกระทง

42,000.00

41,915.00

41,915.00

85.00

โครงการจัดงานราชพิธีและ
วันสําคัญของชาติ

70,000.00

2,000.00

2,000.00

68,000.00

35,000.00

34,605.00

34,605.00

395.00

30,000.00

12,119.00

12,119.00

17,881.00

5,000.00

340.00

340.00

60.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

โครงการวันคลายวันพระ
ยุทธศาสตรดานการ ราชสมภพของ
บริหารและการมี พระบาทสมเด็จพระบรมชน
สวนรวม
กาธิเบศร หรือวันพอ
แหงชาติ
ยุทธศาสตรดานการ
โครงการจัดประชุม
บริหารและการมี
ประชาคม
สวนรวม
ยุทธศาสตรดานการ
บริหารและการมี โครงการวันเทศบาล
สวนรวม
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
ยุทธศาสตรดานการ
พิธีในวันสําคัญของชาติและ
บริหารและการมี
กิจกรรมตามนโยบายของ
สวนรวม
จังหวัดกาญจนบุรี
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563
เทศบาลตําบลวังศาลา ทามวง จ.กาญจนบุรี
แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ความเปนเมืองนาอยู
อยางยั่งยืน
2.ยุทธศาสตรสงเสริม
คุณภาพชีวิตและสังคม
แหงการเรียนรู
3.ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคงและปลอดภัย
4.ยุทธศาสตรการสงเสริม
ดานการทองเที่ยว
สิ่งแวดลอม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารและการมีสวนรวม
รวม

งบประมาณ

166 137,515,800.00

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จํานวน
โครงการ

เบิกจาย
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

33 13,366,100.00

29 11,662,670.95

27

10,925,670.95

28 26,557,000.00

15 24,328,532.00

15

24,082,676.88

34

29,912,000.00

11

1,390,000.00

7

320,000.00

5

166,820.00

5

166,820.00

6

350,000.00

6

350,000.00

4

153,477.00

4

153,477.00

15

2,211,000.00

13 1,801,000.00

5

55,064.00

5

55,064.00

232 171,378,800.00

87 42,394,100.00

58 33,645,763.95

56 35,383,708.83

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร
180
160
140
120

แผนดําเนินการ

100

อนุมตั ิงบประมาณ

80

ลงนามสัญญา

60

เบิกจ่าย

40
20
0
ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 5
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ช. ผลการดําเนินงาน
เทศบาลตําบลวังศาลา ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับ
ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
โดยมีผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ระดับความพึงพอใจตอผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังศาลาในภาพรวม ซึ่งไดจากการใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 200 ชุด พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาล ในระดับพอใจมากรอยละ 23.42 พอใจรอยละ 64.10 และไมพอใจรอยละ 12.48 รายละเอียดดังนี้

ระดับความพึงพอใจตอการติดตามและประมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังศาลา
ไม่พอใจ
13%

พอใจมาก
23%

พอใจ
64%
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ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ชื่อ
นายปรีชา บัวบาน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา

เบอรโทรศัพท
034593240

นายอาณัติ สุภาพ

รองนายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา

034593240

นางสาวธชาษร ใจแสน

รองนายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา

034593240

นายปรีชา ปตวัฒนกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นางศิริขวัญ สุภาพ

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นางสาวสโรชา มณีเพชร

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นางกมลทิพย หาญวิสุทธิ์

ผูทรงคุณวุฒิ

034593240

นายกิมหมง วันเพ็ญ

ผูทรงคุณวุฒิ

034593240

นายบรรเจิด บุญแกว

ผูทรงคุณวุฒิ

034593240

จ.ส.ต.ประทีป แกวดวงแข

ผูแทนภาคราชการ

034593240

นางสาววิไล กวางคีรี

ผูแทนภาคราชการ

034593240

นายณัฐพล นิพัทธธรรมกุล

ผูแทนภาคราชการ

034593240

นายรุงโรจน เนตรสน

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นางสุดา พัฒนเจริญกาญจน

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นายอนุกูล ภาคภูมิ

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

ปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา

กรรมการ/เลขานุการ

034593240

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ผูชวยเลขานุการ

034593240
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2. คณะกรรมการ ติดตามแผน
ชื่อ
นายอาติม เคาฉิม

ตําแหนง
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

เบอรโทรศัพท
034593240

นายสมาน แอตาล

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นายดวง แกวตา

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นางสาวสโรชา มณีเพชร

สมาชิกสภาเทศบาล

034593240

นางสุธัญญา ใจดี

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นายสมชาย สมศรี

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นางมลราตรี อยูเย็น

ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

034593240

นายวิชา ประสิทธิผ์ ล

ผูทรงคุณวุฒิ

034593240

นายทองคํา ออนละมัย

ผุทรงคุณวุฒิ

034593240

ปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา

ปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา

034593240

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

กรรมการ/เลขานุการ

034593240

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ชื่อ
ปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา

ตําแหนง
ปลัดเทศบาลตําบลวังศาลา

เบอรโทรศัพท
034593240

นางกนกนวล รัตนกุสมุ ภ

รองปลัดเทศบาล

034593240

นางเกสา ฝาเงิน

ผูอํานวยการกองคลัง

034593240

นายบัญชา ชูบาล

ผูอํานวยการกองชาง

034593240

นายอนุศักดิ์ คงกําเหนิด

034593240

นายบรรเจิด บุญแกว

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ผูแทนประชาคมทองถิ่น

นายศุภากร มาเอี่ยม

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นายแจง บรรเทิงจิต

ผูแทนประชาคมทองถิ่น

034593240

นางสมจิตต วิไลสวรรค

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

034593240

นางสาวฐิติวรรณ เนตรสุวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

034593240

034593240
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลวังศาลาทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ปรีชา บัวบาน
(นายปรีชา บัวบาน)
นายกเทศบาลตําบลวังศาลา
ขอมูล ณ 16/12/2563
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