
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  1 การสง่เสรมิการท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สขุภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหลง่น้้า

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 215 ม. หรือมพีื้นทีร่วม 468,600     

เหล็ก บา้นสันควงค า หมูท่ี ่6 กันไมน่้อยกวา่ 860 ตรม. ไหล่ทางกวา้งขา้ง

ขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณดินไมน่้อยกวา่

25.80 ลบ.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. 124,100     

เหล็ก ซอย 7/1 บา้นสันควงค า หรือมพีื้นทีร่วมกันไมน่้อยกวา่ 225 ตรม.

หมูท่ี ่6 ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.30 ม. หรือมปีริมาณ

ดินไมน่้อยกวา่ 9 ลบ.ม. พร้อมปา้ยบอกชื่อซอย

ขนาดปา้ย 0.35x0.50x2.30 ม. จ านวน 1

ปา้ย 

3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 3.50 ม. ยาว 8.00 ทซ ฝุว 3.00 237,000    

บา้นต้นแหนน้อย หมูท่ี ่7 ม.หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยไมน่้อยกวา่ 28 ตรม.

 /

 /

รายงานผลการด้าเนนิการตามแผนด้าเนนิงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

รอบ 6  เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม  2564  - มีนาคม  2565 )

องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าวังพร้าว  อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การเบิกจ่าย

(บาท)

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

 /



4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. 483,400    

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หรือมพีื้นทีร่วมกันไมน่้อยกวา่ 1,200 ตรม.

ถนนหนองงู-สันควงค า หมูท่ี ่5

1,313,100     

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  2 การขับเคลือ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสงูตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต การศกึษา สง่เสรมิเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2.ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ังค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอสันปา่ตอง 22,000       

สันปา่ตองโครงการสนับสนุนการจัด

งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับจังหวดั

เชยีงใหม ่ประจ าป ี2565

แผนงานการเกษตร

1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 30,000       

รักษาต้นน้ าล าธาร 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานการศึกษา

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 30,000       

2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 /

 /

 /

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

22,000

 /

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

รวม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

-                                      

การเบิกจ่าย

(บาท)



1 อุดหนุนพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปา่ตอง อุดหนุนพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปา่ตอง 5,000         

โครงการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย

สินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน 

OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม ่ประจ าปี

2564

2 อุดหนุนพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปา่ตอง อุดหนุนพัฒนาชุมชนอ าเภอสันปา่ตอง 5,000         

โครงการจัดแสดงสินค้าและจ าหน่าย

สินค้า OTOP ในงานไมด้อกไมป้ระดับ

จังหวัดเชยีงใหม่

92,000      

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 5 การจัดการปญัหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

3.ยุทธศาสตร์การด้ารงความเปน็ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอ้ม และพลงังานสะอาด

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการรักษโ์ลกรักษส์ิง่แวดลอ้ม 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 15,000       

2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานการศึกษา

1 โครงการหนูน้อยตาวเิศษ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 5,000         

2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานเคหะและชุมชน

 /

การเบิกจ่าย

(บาท)

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

 /

 /

 

5,000

5,000  /

32,000                       

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

รวม



1 โครงการจา้งเหมาบริการจัดเก็บขยะ จา้งเหมาเอกชนเพือ่ท าการจัดเก็บขยะภายใน 420,000     

ภายในเขต อบต.ทา่วงัพร้าว หมูบ่า้นในเขตรับผิดชอบ อบต.ทา่วงัพร้าว

แผนงานรักษาความสงบภายใน

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 1.จัดอบรมให้ความรู้ 15,000       

หมอกควนัและไฟปา่ 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

455,000    

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 2  การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชวิีตท่ีดขีองประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 ด้านการพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน

4.ยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมอยู่เย็นเปน็สขุ

แผนงานการศึกษา

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการทัศนศึกษาเพือ่สร้างเสริม น าเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไปทัศนศึกษาเพือ่ 20,000       

ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการร้อง เล่น เต้น เพือ่พัฒนาการ สร้างเสริมพัฒนาการเด็กเล็กของ ศพด.บา้น 10,000       

ทีด่ี ทุง่หลุก

3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ เพือ่จา่ยเป็นจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศพด. 123,960     

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา

4 ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร ศพด.บา้น เพือ่จา่ยเป็นค่าสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร 10,000       

ทุง่หลุก สถานศึกษา

 /

 /

 /

 /

 /

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

210,000

30,275

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

 /

รวม

การเบิกจ่าย

(บาท)

210,000                     

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็ก ศพด. 28,743      

บา้นทุง่หลุก

แผนงานงบกลาง

1 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุในพื้นที่ 4,923,600  

2 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้พกิารในพื้นที่ 1,123,200 

3 จา่ยเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ในพื้นที่ 60,000        

4 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือ่จา่ยสมทบกองทนสวสัดิการชุมชนต าบล 50,000       

ต าบลทา่วงัพร้าว ทา่วงัพร้าว

แผนงานสาธารณสขุ

1 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกันควบคุมโรค 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 15,000       

และภัยสุขภาพในชุมชน 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 อุดหนุนให้ รพ.สต.บา้นทุง่หลุกตาม อุดหนุนงบประมาณให้ รพ.สต.ทุง่หลุก 20,000       

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย

วณัโรคภาคประชาชนในการด าเนิน

งานควบคุมปอ้งกันวณัโรคประจ าป6ี5

3 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา้และ 20,000       

จากโรคพษิสุนัขบา้ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่

4 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่4 บา้นทุง่หลุก

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4

  /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

7,116.20

2,202,000

408,800

24,000



5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่5 บา้นทา่วงัพร้าว

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5

6 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่6 บา้นสันควงค า

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6

7 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 20,000       

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูท่ี ่7 บา้นต้นแหนน้อย

ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงอายุ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 70,000       

2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมปิัญญาผู้ 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 20,000       

สูงวยั 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

1 โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนั จัดส่งนักกีฬาภายในต าบลทา่วงัพร้าวเขา้ร่วม 40,000       

กีฬาประชาชนอ าเภอสันปา่ตอง แขง่ขนักีฬาอ าเภอสันปา่ตอง

2 โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนประชาชน จัดงานแขง่ขนักีฬาภายในต าบลทา่วงัพร้าว 60,000        

ต้านภัยยาเสพติดประจ าต าบลทา่วังพร้าว

3 โครงการแขง่ขนักีฬา ศพด.บา้นทุง่หลุก จัดงานแขง่ขนักีฬา ศพด.บา้นทุง่หลุก 10,000       

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั

หมูท่ี ่ 4

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /

 /



5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั

หมูท่ี ่ 5

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั

หมูท่ี ่ 6

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมูบ่า้น 10,000       

ประชาชนให้แก่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 เพือ่จัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแขง่ขนั

หมูท่ี ่ 7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย 1.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 15,000       

ยาเสพติด 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

6,724,503  

 /

 /

 /

 /

2,672,191                      รวม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ ภูมิปญัญาและอัตลกัษณ์ลา้นนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การการอนรุักษ์ ฟื้นฟูสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในทอ้งที่ 20,000       

วฒันธรรมและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น

2 โครงการธรรมะสัญจร ประจ าปงีบ จัดโครงการฟังธรรมมะสัญจรภายในต าบล 20,000       

ประมาณ 2565 ทา่วงัพร้าว จ านวน 4 หมูบ่า้น

3 โครงการสืบรอยธรรม ตามรอยเทยีน จัดโครงการหล่อเทยีนเขา้พรรษาเพือ่ถวาย 10,000       

วัดในพื้นที ่อบต.ทา่วงัพร้าว

4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมอ าเภอ 5,000         

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นสร้างภูมิ สันปา่ตอง

คุ้มกันในมติิวฒันธรรม

5 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีทอ้ง อุดหนุนให้อ าเภอสันปา่ตองเพือ่จัดงานประ 3,000         

ถิ่น เพณีทอ้งถิ่น

6 อุดหนุนโครงการงานสืบสานชาติพันธ์ สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมอ าเภอ 8,000         

ต านานศิลปถ์ิ่นสันปา่ตอง สันปา่ตอง

7 อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมต าบล 40,000       

ทา่วงัพร้าว

8 อุดหนุนโครงการสรงน้ าพระธาตุ สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมต าบล 40,000       

ทา่วงัพร้าว

 /

 /

 /

 /  

 /

 /

 /

 /

40,000

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
การเบิกจ่าย

(บาท)



9 อุดหนุนโครงการแห่ไมค้้ าโพธิ์ สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมต าบล 40,000       

ทา่วงัพร้าว

10 อุดหนุนโครงการรดน้ าด าหัว สนับสนุนงบประมาณให้สภาวฒันธรรมต าบล 50,000       

ทา่วงัพร้าว

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

1 อุดหนุนกิจการส่งเสริมงานรัฐพธิใีห้ สนับสนุนงบประมาณให้ทีท่ าการปกครอง 7,000         

แก่ทีท่ าการปกครองอ าเภอสันปา่ตอง อ าเภอสันปา่ตอง

243,000    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี  6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชวิีตท่ีดขีองประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 ด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรยีบร้อยในชุมชน

6. แผนยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการขบัขีป่ลอดภัยลดอุบัติภัย 1.จัดอบรมให้ความรู้ 15,000       

ทางจราจร 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยา 1.จัดอบรมให้ความรู้ 15,000       

เสพติด 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

15,000      

 /

 /

 /

 /

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

 /

50,000

รวม

รวม

การเบิกจ่าย

(บาท)

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

90,000                        

-                             

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 3 การผลกัดันเชยีงใหม่สูก่ารเปน็เมืองแห่งอัจฉรยิะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมอืงนวัตกรรมการแพทย์และสขุภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองท่ีดี

7. ยุทธศาสตร์การสร้างประสทิธภิาพ  ความโปร่งใสเปน็ประชาธปิไตยและเปน็ธรรมในการให้บรกิาร

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล้าดับ งบประมาณ

ท่ี (บาท)

1 โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1.จัดอบรมให้ความรู้ 30,000       

และนวตักรรม 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล 27,000       

ปฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือ แมก่๊า

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถิ่น อ.สันปา่ตอง ประจ าป ี2565

3 โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ 1 .อบรมให้ความรู้ 20,000       

การจัดเก็บภาษทีีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ภาษปีา้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

4 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษแีละ ปรับปรุงแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 50,000       

ทะเบยีนทรัพย์สินย์เพือ่เพิม่ประสิทธิ ของ อบต.ทา่วงัพร้าว ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ

ภารการจัดเก็บรายได้

แผนงานสาธารณะสขุ

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น 1.จา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ 144,000     

ประโยชน์แก่ อปท.จา่ยเป็นค่าตอบ ให้แก่อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

แทนอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น จ านวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

 /

  /

 /

 /

 /

27,000

20,000

40,000

การเบิกจ่าย

(บาท)

ผลการด้าเนนิการ

ด้าเนนิการแล้ว

เสร็จ

อยู่ระหว่าง

การด้าเนนิการ

ยังไม่ได้

ด้าเนนิการ

ยกเลกิ/ไม่ได้

ด้าเนนิการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



1 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติบุคลากร 1 .อบรมให้ความรู้ 30,000       

และเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่

งานด้านการบริการด้วยใจอย่างเป็นสุข

301,000      

โครงการตามแผนด้าเนนิงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                                                                 จ้านวน   58  โครงการ

ด้าเนนิการแล้วเสร็จ จ้านวน    7   โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  12.07

อยู่ระหว่างด้าเนนิการ จ้านวน      10  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  17.24

ยังไม่ได้ด้าเนนิการ จ้านวน   34  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 58.62

ไม่สามารถด้าเนนิการได้ (สถานการณ์ โควิด-19) จ้านวน     7  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 12.07

 /

87,000                            รวม


