บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาการและแผนงาน
ที่ สป ๕๒๔๐๒.๑/๐๔๔
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการติดตามการเบิกจ&ายตามแบบการดำเนินงาน ประจำป( ๒๕๖๓

.
.
.

เรียน ผู+อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ตามที่ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน แจ+งให+หน&วยงานต&าง ๆ
จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ&ายตามแบบการดำเนินงานประจำป( ๒๕๖๓ ตามแบบ
รายไตรมาส (แบบ ๒) เพื่อรวบรวมและจัดทำรายงานความก+าวหน+าของการดำเนินงานโครงการต&าง ๆ
ของแต&ละหน&วยงานเสนอผู+บริหารทราบ นั้น
บัดนี้ ฝ/ายแผนงานและงบประมาณ ได+รวบรวมข+อมูลของแต&ละหน&วยงาน แบบรายไตรมาส
(แบบ ๒) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร+อยดังนี้
๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๑
โครงการ
๑.๑ กลยุทธ@ สนับสนุนก&อสร+างปรับปรุงซ&อมแซมโครงสร+างพื้นฐานฯ จำนวน ๑๐ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๑.๒ กลยุทธ@ สนับสนุนการสร+างแผนรับมือต&อเหตุการณ@ภัยพิบัติฯ จำนวน ๑ โครงการ การ
ดำเนินงานของโครงการ อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
การดำเนินการของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๙๐.๙๑
อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๙.๐๙
๒. ยุทธศาสตรดานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิป1ญญา ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตฯ
มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๒ โครงการ
๒.๑ กลยุทธ@ ส&งเสริมกิจกรรมและนันทนาการในชุมชน จำนวน ๒๔ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๒๙.๑๗ ยังไม&ได+เบิกจ&าย
จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๗๐.๘๓
๒.๒ กลยุทธ@ ส&งเสริมและอนุรักษ@ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนฯ จำนวน ๑๘ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม&ได+เบิกจ&าย
จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๖.๖๗
๒.๓ กลยุทธ@ ส&งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีฯ จำนวน ๖ โครงการ การ
ดำเนินงานของโครงการ อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๕๐.๐๐ ยังไม&ได+เบิกจ&าย
จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๕๐.๐๐
๒.๔ กลยุทธ@ ส&งเสริมการพัฒนาคุณธรรมเพื่อคุณภาพของประชาชน จำนวน ๙ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม&ได+เบิกจ&าย
จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๖.๖๗
๒.๕ กลยุทธ@ ส&งเสริมพัฒนาฝ(มือแรงงาน และศักยภาพในการประกอบอาชีพฯ จำนวน ๔
โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๗๕.๐๐ ยังไม&ได+
เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๒๕.๐๐
/๒.๖ กลยุทธ@..........

๒
๒.๖ กลยุทธ@ ส&งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางการสาธารณสุขฯ จำนวน ๙ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๓๓.๓๓ ยังไม&ได+เบิกจ&าย
จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๖.๖๗
๒.๗ กลยุทธ@ ส&งเสริมการศึกษาในระบบภายนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน
๒๙ โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๗๕.๘๖
ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๗ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๒๔.๑๔
๒.๘ กลยุทธ@ ระบบปKองกันอัคคีภัยอย&างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๒ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๒.๙ กลยุทธ@ สนับสนุนการดำเนินงานปKองกันและแก+ไขปLญหายาเสพติด จำนวน ๑ โครงการ
การดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
การดำเนิ น การของโครงการ เบิ ก จ& า ยแล+ ว เสร็ จ จำนวน ๔๔ โครงการ คิ ด เปD น ร+ อ ยละ
๔๓.๑๔ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๕๓.๙๒ อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๓
โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๒.๙๔
๓. ยุ ทธศาสตรดานการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม มี โครงการทั้ งสิ้ น
จำนวน ๕ โครงการ
๓.๑ กลยุ ทธ@ ส& งเสริมสนั บสนุ นและร& วมมื อการใช+ มาตรการทางเศรษฐศาสตร@ จำนวน ๕
โครงการ การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๔๐.๐๐ ยังไม&ได+
เบิกจ&าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๐.๐๐
การดำเนินการของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๔๐.๐๐
ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒ โครงการ
๔.๑ กลยุทธ@ ส&งเสริมความรู+และทักษะของชุมชน จำนวน ๑ โครงการ การดำเนินงานของ
โครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๔.๒ กลยุทธ@ ส&งเสริมความร&วมมือในการพัฒนาแหล&งท&องเที่ยวฯ จำนวน ๑ โครงการ การ
ดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
การดำเนินการของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารและการมีสวนรวมของประชาชน มีโครงการทั้งสิ้น
จำนวน ๔๐ โครงการ
๕.๑ กลยุทธ@ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลฯ จำนวน ๑๑ โครงการ
การดำเนิ น งานของโครงการ เบิ กจ& ายแล+วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิ ดเปD น ร+อยละ ๔๕.๔๕ ยั งไม& ได+
เบิกจ&าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๕๔.๕๕
๕.๒ กลยุ ทธ@ พั ฒ นาระบบข+ อมู ล ข& าวสารและสารสนเทศให+ มีป ระสิทธิ ภ าพ จำนวน ๑๒
โครงการ การดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๕.๓ กลยุ ท ธ@ ปรั บ ปรุ งวั ส ดุ อุ ป กรณ@ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช+ จำนวน ๒ โครงการ การ
ดำเนินงานของโครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๐๐
๕.๔ กลยุทธ@ ส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการบริหารจัดการ จำนวน ๑๕ โครงการ
การดำเนิ นงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDน ร+อยละ ๑๓.๓๓ ยังไม&ได+
เบิกจ&าย จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๗๓.๓๓ อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDน
ร+อยละ ๑๓.๓๓
/การ..........

๓
การดำเนินการของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๗.๕๐
ยั งไม& ได+ เบิ ก จ& า ย จำนวน ๓๑ โครงการ คิ ด เปD น ร+ อ ยละ ๗๗.๕๐ อยู& ร ะหว& า งการเบิ ก จ& า ย จำนวน ๒
โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๕.๐๐
รวมมีโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ โครงการ
บัญชีครุภัณฑ
๑. กลยุ ท ธ@ ปรั บ ปรุ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ@ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช+ มี โ ครงการทั้ ง สิ้ น จำนวน ๔๗
โครงการ
สำนักปลัด จำนวน ๙ โครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๙ โครงการ คิดเปDนร+อยละ
๑๐๐
สำนักคลัง จำนวน ๓ โครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๓ โครงการ คิดเปDนร+อยละ
๑๐๐
สำนักช&าง จำนวน ๑ โครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปD นร+อยละ
๑๐๐
สำนักสาธารณสุขฯ จำนวน ๑๘ โครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิด
เปDนร+อยละ ๒๒.๒๒ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๗๗.๗๘
กองการศึกษา จำนวน ๑๓ โครงการ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเปDน
ร+อยละ ๑๐๐
กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเปDน
ร+อยละ ๖๖.๖๗ ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๓๓.๓๓
การดำเนินงานของโครงการ เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๒.๗๗
ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๘๗.๒๓
สรุป ผลการดำเนิ น โครงการและการเบิกจ&ายตามแบบการดำเนิน งานประจำป( ๒๕๖๓
ตามแบบรายไตรมาส (แบบ ๒) เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ตามแบบ ผ.๐๑ โครงการที่เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ
คิดเปDนร+อยละ ๓๓.๑๓ โครงการที่ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๖๓.๑๓
อยู&ระหว&างการเบิกจ&าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๓.๗๕
บัญชีครุภัณฑ โครงการที่เบิกจ&ายแล+วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๑๒.๗๗
ยังไม&ได+เบิกจ&าย จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเปDนร+อยละ ๘๗.๒๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร+อมนี้

แบบ ๒




ลำดับ
ที่

แบบการติดตามผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ
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2 โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ
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ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
โครงกำร

มี.ค.-ก.ย.๖๓

มี.ค.-ก.ย.๖๓

พ.ค.๖๓

เสนอควำม กองคลังส่ง ระยะเวลำ
ต้องกำร
เอกสำร
เบิกจ่ำย
ได้จริง คืนหน่วยงำน ตำมแผน
เพื่อจัดทำฎีกำ
ก.ย.๖๓

2 โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ
สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา
(สายเมน) หมู่ที่ ๙ ต้าบลบางหัวเสือ
จุดเริม่ ต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน
วัดบางหัวเสือ สินสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ ๔/๘

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.พ.63

ก.ย.63

12,500,000

3 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ
ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘
ต้าบลส้าโรงใต้

ก.พ.-ก.ย.63

ก.พ.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

5,500,000

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้า และก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย
บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลำ
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำรตำมแผน ดำเนินกำรได้จริง

เสนอควำม
ต้องกำร
ตำมแผน

วันส่งฎีกำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน

7,500,000

แบบ ๒




ลำดับ
ที่

แบบการติดตามผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
โครงกำร

มี.ค.-ก.ย.๖๓

มี.ค.-ก.ย.๖๓

พ.ค.๖๓

เสนอควำม กองคลังส่ง ระยะเวลำ
ต้องกำร
เอกสำร
เบิกจ่ำย
ได้จริง คืนหน่วยงำน ตำมแผน
เพื่อจัดทำฎีกำ
ก.ย.๖๓

2 โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ
สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา
(สายเมน) หมู่ที่ ๙ ต้าบลบางหัวเสือ
จุดเริม่ ต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน
วัดบางหัวเสือ สินสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ ๔/๘

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.พ.63

ก.ย.63

12,500,000

3 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ
ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘
ต้าบลส้าโรงใต้

ก.พ.-ก.ย.63

ก.พ.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

5,500,000

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้า และก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย
บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลำ
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำรตำมแผน ดำเนินกำรได้จริง

เสนอควำม
ต้องกำร
ตำมแผน

วันส่งฎีกำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน

7,500,000

แบบ ๒




ลำดับ
ที่

แบบการติดตามผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
โครงกำร

มี.ค.-ก.ย.๖๓

มี.ค.-ก.ย.๖๓

พ.ค.๖๓

เสนอควำม กองคลังส่ง ระยะเวลำ
ต้องกำร
เอกสำร
เบิกจ่ำย
ได้จริง คืนหน่วยงำน ตำมแผน
เพื่อจัดทำฎีกำ
ก.ย.๖๓

2 โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ
สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา
(สายเมน) หมู่ที่ ๙ ต้าบลบางหัวเสือ
จุดเริม่ ต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน
วัดบางหัวเสือ สินสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ ๔/๘

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.พ.63

ก.ย.63

12,500,000

3 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ
ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘
ต้าบลส้าโรงใต้

ก.พ.-ก.ย.63

ก.พ.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

5,500,000

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้า และก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย
บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลำ
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำรตำมแผน ดำเนินกำรได้จริง

เสนอควำม
ต้องกำร
ตำมแผน

วันส่งฎีกำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน

7,500,000

แบบ ๒




ลำดับ
ที่

แบบการติดตามผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามแบบการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
กลยุทธ์ สนับสนุนก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานฯ

ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
โครงกำร

มี.ค.-ก.ย.๖๓

มี.ค.-ก.ย.๖๓

พ.ค.๖๓

เสนอควำม กองคลังส่ง ระยะเวลำ
ต้องกำร
เอกสำร
เบิกจ่ำย
ได้จริง คืนหน่วยงำน ตำมแผน
เพื่อจัดทำฎีกำ
ก.ย.๖๓

2 โครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.บริเวณ
สองข้างทางถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา
(สายเมน) หมู่ที่ ๙ ต้าบลบางหัวเสือ
จุดเริม่ ต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนน
วัดบางหัวเสือ สินสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ ๔/๘

ต.ค.62-ก.ย.63

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.พ.63

ก.ย.63

12,500,000

3 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ
ริมเขื่อน ค.ส.ล.คลองสายธนู หมู่ที่ ๘
ต้าบลส้าโรงใต้

ก.พ.-ก.ย.63

ก.พ.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

5,500,000

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้า และก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล.ข้ามคลองบางฝ้ายน้อย
บริเวณซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๑๒,๑๓

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลำ
ระยะเวลำที่
ดำเนินกำรตำมแผน ดำเนินกำรได้จริง

เสนอควำม
ต้องกำร
ตำมแผน

วันส่งฎีกำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน

7,500,000

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

ม.ค.-ก.ย.63

พ.ค.63

เสนอความ กองคลังส่ง ระยะเวลา
ต้องการ
เอกสาร
เบิกจ่าย
ได้จริง คืนหน่วยงาน ตามแผน
เพื่อจัดท้าฎีกา
ก.ย.63

ธ.ค.62-ก.ย.63

ธ.ค.62-ก.ย.63

เม.ย.63

ก.ย.63

1,900,000

ก.พ.-ก.ย.63

ก.พ.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

160,000

7 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ค.ส.ล.ชันเดียวบริเวณคลองตาเผือก
หมู่ที่ ๙ ต้าบลส้าโรง

ม.ค.-ก.ย.63

ม.ค.-ก.ย.63

พ.ค.63

ก.ย.63

1,000,000

๘ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้าพร้อมติดตัง
เครือ่ งสูบน้าบริเวณปากซอยสองพี่น้อง
หมู่ที่ ๒ ต้าบลส้าโรง

มี.ค.-ก.ย.63

มี.ค.-ก.ย.63

มิ.ย.63

ก.ย.63

160,000

4 โครงการติดตังราวเหล็กกันตกบริเวณ
ม.ค.-ก.ย.63
สะพานทางเท้าซอยปาบูเทค จุดเริม่ ต้น
โครงการบริเวณซอยปาบูเทค สินสุด
โครงการซอยสองพี่น้อง ม.๒ ต้าบลส้าโรงกลาง
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อม
ติดตังระบบระบายน้าบริเวณภายใน
ที่ราชพัสดุส้านักช่าง ต้าบลบางหัวเสือ
6 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.และลอกท่อ
ระบายน้าบริเวณหมู่บ้านยุพาทอง

ระยะเวลา
ระยะเวลาที่
ด้าเนินการตามแผน ด้าเนินการได้จริง

เสนอความ
ต้องการ
ตามแผน

วันส่งฎีกา

งบประมาณ งบประมาณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน

300,000

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

9 โครงการขุดลอกคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๘
ก.พ.-ก.ค.63
ต้าบลบางหญ้าแพรก จุดเริม่ ต้นโครงการ
บริเวณพืนที่การทางพิเศษฯ สินสุด
โครงการบริเวณโรงพยาบาลราชประชาสมาสัย

ก.พ.-ก.ค.63

เม.ย.63

เสนอความ กองคลังส่ง ระยะเวลา
ต้องการ
เอกสาร
เบิกจ่าย
ได้จริง คืนหน่วยงาน ตามแผน
เพื่อจัดท้าฎีกา
ก.ค.63

10 โครงการขุดลอกคลองบางฝ้ายน้อย
หมู่ที่ 11,๑๒ ต้าบลหัวเสือ
จุดเริม่ ต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่
69 หมู่ที่ 11 สินสุดโครงการบริเวณ
บ้านเลขที่ 31/18 หมู่ที่ 12

ก.พ.-ก.ค.63

เม.ย.63

ก.ค.63

ก.พ.-ก.ค.63

ระยะเวลา
ระยะเวลาที่
ด้าเนินการตามแผน ด้าเนินการได้จริง

เสนอความ
ต้องการ
ตามแผน

วันส่งฎีกา

งบประมาณ งบประมาณ ผลสรุป
อนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน

230,000

250,000

แบบ ๒




ลำดับ
ที่

ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.

กลยุทธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

โครงกำร

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลำ
ดำเนินกำรตำมแผน

1 โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

เม.ย.-ก.ย.63

18 มี.ค.63

2 โครงการประกวด
มารยาทไทย

เม.ย.-ก.ค.63

23 มิ.ย.63

3 โครงการค่ายธรรมะ
เยาวชน

ธ.ค.62-มี.ค.63

26-28 ก.พ.63

4 โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริ

พ.ค.-ส.ค.63

ระยะเวลำที่ดำเนิน
กำรได้จริง

เสนอควำม เสนอควำม กองคลังส่ง
ต้องกำร
ต้องกำร
เอกสำร
ตำมแผน
ได้จริง คืนหน่วยงำน
เพื่อจัดทำฎีกำ
เม.ย.63

ระยะเวลำ
เบิกจ่ำย
ตำมแผน

วันส่งฎีกำ

ก.ย.63

30,000

เม.ย.63

ก.ค.63

50,000

ธ.ค.62

มี.ค.63
25 ก.พ.63
2 มี.ค.63
6 มี.ค.63
6 มี.ค.63

8-10 ก.ค.63

งบประมำณ
อนุมัติ

พ.ค.63

ส.ค.63

งบประมำณ
เบิกจ่ำยเงิน

250,000 ๒๓๐,๙๓๗.๒๕
๘,๗๘๗.๒๕
๔๕๐
๘๕,๕๐๐
๑๓๖,๒๐๐
300,000

ผลสรุป

349/63
362/63
369/63
370/63

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลา
ดาเนินการตามแผน

ระยะเวลาที่ดาเนิน
การได้จริง

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา

มิ.ย.-กย.63

24-26 ส.ค.63

6 โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช

ต.ค.-พ.ย.62

23 ต.ค.62

7 โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา

พ.ค.-ส.ค.63

3 ก.ค.63

พ.ค.63

ส.ค.63

150,000

8 โครงการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ

มิ.ย.-ก.ค.63

12 ส.ค.63

มิ.ย.63

ก.ย.63

350,000

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

ก.พ.-พ.ค.63

13,19 เม.ย.63

ก.พ.63

พ.ค.63

900,000

10 โครงการจัดงาน
อาหารดีเจดีย์หน้าวัด

ต.ค.62-ก.ย.63

19-21 ต.ค.62

ต.ค.62

ก.ย.63

500,000

23 ต.ค.62

เสนอความ เสนอความ กองคลังส่ง
ต้องการ
ต้องการ
เอกสาร
ตามแผน
ได้จริง คืนหน่วยงาน
เพื่อจัดทาฎีกา
มิ.ย.63

ต.ค.62

ระยะเวลา
เบิกจ่าย
ตามแผน

วันส่งฎีกา

งบประมาณ
อนุมัติ

ก.ย.63

300,000

พ.ย.62

80,000
4 พ.ย.62
4 พ.ย.62

30 ต.ค.62
4 เม.ย.63
4 เม.ย.63
4 เม.ย.63

งบประมาณ
เบิกจ่ายเงิน

ผลสรุป

๑๑,๑๒๙.๖๐
๑,๒๐๐.๐๐ 69/63
๙,๙๒๙.๖๐ 71/63

๔๖๒,๖๖๓
๔๐,๗๐๐
๒๓,๑๑๐
๙,๐๐๐
๒๓,๖๐๐

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลา
ดาเนินการตามแผน

ระยะเวลาที่ดาเนิน
การได้จริง

เสนอความ เสนอความ กองคลังส่ง
ต้องการ
ต้องการ
เอกสาร
ตามแผน
ได้จริง คืนหน่วยงาน
เพื่อจัดทาฎีกา

ระยะเวลา
เบิกจ่าย
ตามแผน

วันส่งฎีกา

งบประมาณ
อนุมัติ

4 เม.ย.63
4 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63
7 เม.ย.63

งบประมาณ
เบิกจ่ายเงิน

๓๗,๕๐๐
๘,๐๐๐
๒,๕๐๐
๔๓,๐๐๐
๘,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๓,๒๕๓

11 โครงการแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ

เม.ย.-ก.ค.63

24 มิ.ย.63

เม.ย.63

ก.ค.63

50,000

12 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ค.-ส.ค.63

28 ก.ค.63

พ.ค.63

ส.ค.63

400,000

ผลสรุป

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลา
ดาเนินการตามแผน

ระยะเวลาที่ดาเนิน
การได้จริง

13 โครงการจัดงาน
ต.ค.62 -ม.ค.63
วันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค.62

๕ ธ.ค.62

14 โครงการจัดงานน้อม
ราลึกถึงวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

13 ต.ค.62

ต.ค.62-พ.ย.63

15 โครงการจัดอบรมสาธิต
ธ.ค.62-ก.ย.63
การจาลองขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เสนอความ เสนอความ กองคลังส่ง
ต้องการ
ต้องการ
เอกสาร
ตามแผน
ได้จริง คืนหน่วยงาน
เพื่อจัดทาฎีกา
ต.ค.62

ระยะเวลา
เบิกจ่าย
ตามแผน

วันส่งฎีกา

ม.ค.63
9 ธ.ค.62
9 ธ.ค.62
9 ธ.ค.62
9 ธ.ค.62
17 ธ.ค.62
17 ธ.ค.62
18 ธ.ค.62

ต.ค.62

พ.ย.63

งบประมาณ
อนุมัติ

250,000 ๑๖๖,๘๑๒.๕๔
๔๙,๘๖๖
๗,๒๐๐
๗๓,๗๔๖.๕๔
๒๐,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๑๐๐
๑๑,๔๐๐
100,000

25 ต.ค.62
25 ต.ค.62
30 ต.ค.62
1 พ.ย.62
1 พ.ย.62
18-20 ก.พ.63

ธ.ค.62

ก.ย.63

140,000
6 มี.ค.63
18 มี.ค.63

งบประมาณ
เบิกจ่ายเงิน

๒๘,๓๙๕.๕๐
๑๗,๖๐๐
๓,๐๐๐
๕,๕๐๐
๒,๑๐๐
๑๙๕.๕๐

ผลสรุป

168/63
169/63
170/63
171/63
192/63
193/63
198/63

51/63
52/63
56/63
65/63
66/63

๘๑,๓๖๐
๙,๙๖๐ 373/63
๗๑,๔๐๐ 395/63

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

ระยะเวลา
ดาเนินการตามแผน

มี.ค.-มิ.ย.63

มี.ค.-มิ.ย.63

17 โครงการส่งเสริม
ม.ค.-เม.ย.63
การเรียนรูศ้ าสนพิธี
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ม.ค.-เม.ย.63

18 โครงการส่งเสริม
สภาวัฒนธรรมด้าน
การเฝ้าระวังการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

ต.ค.-ธ.ค.62

16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

ต.ค.-ธ.ค.62

ระยะเวลาที่ดาเนิน
การได้จริง

เสนอความ เสนอความ กองคลังส่ง
ต้องการ
ต้องการ
เอกสาร
ตามแผน
ได้จริง คืนหน่วยงาน
เพื่อจัดทาฎีกา
เม.ย.63

ระยะเวลา
เบิกจ่าย
ตามแผน

วันส่งฎีกา

งบประมาณ
อนุมัติ

มิ.ย.63

50,000

ก.พ.63

เม.ย.63

50000

ต.ค.62

ธ.ค.62

50,000

งบประมาณ
เบิกจ่ายเงิน

ผลสรุป

แบบ ๒
 ต.ค. - ธ.ค.
 ม.ค. - มี.ค.

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 เม.ย. - มิ.ย.
 ก.ค. - ก.ย.
ลำดับ
โครงกำร
ที่

ช่วงระยะเวลำ
เริม่ ต้น-สรุปผล

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย
1 หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพ 1 พ.ย.62-28 ก.พ.63
ในการทางานและสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ในองค์กร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ตำมแผน

ระยะเวลำที่
ดำเนินกำร
ได้จริง

เสนอควำม
ต้องกำร
ตำมแผน

เสนอควำม กองคลังส่ง
ระยะเวลำ
ต้องกำร
เอกสำรคืน เบิกจ่ำยตำมแผน
ได้จริง หน่วยงำนเพื่อ
จัดทำฎีกำ

วันส่งฏีกำ

งบประมำณ
อนุมัติ

17-19 ม.ค.63

22-28 พ.ย.62

8-14 ก.พ.63

1,300,000

2 หลักสูตร การอบรมด้านความ 15 ม.ค.63-28 พ.ค.63 24 เม.ย.63
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

15-21 ก.พ.63

8-14 พ.ค.63

60,000

3 หลักสูตร กฏหมายทะเบียนราฎร 15 เม.ย.-14 มิ.ย.63
และบัตรประจาตัวประชาชน

1-7 พ.ค.63

1-7 มิ.ย.63

12,000

15-21 ต.ค.62

8-14 ธ.ค.62

253,000

10 พ.ค.63

4 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ
1 ต.ค. - 28 ธ.ค.62 7-8 พ.ย.62
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21-22 พ.ย.62

งบประมำณ
เบิกจ่ำยจริง

ผลสรุป

ลำดับ
ที่

โครงกำร

5 หลักสูตร การเงิน การคลังและ
การพัสดุ
6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

พ.ย.-62

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตามแผน

ระยะเวลาที่
ดาเนินการ
ได้จริง

พ.ย.62

เสนอความ
ต้องการ
ตามแผน
พ.ย.62

12 ธ.ค.62
ต.ค.62

ต.ค.62

ต.ค.62
22 ต.ค.62

ภาษีท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการ

เสนอความ กองคลังส่ง
ระยะเวลา
วันส่งฏีกา
ต้องการ
เอกสารคืน เบิกจ่ายตามแผน
ได้จริง หน่วยงานเพื่อ
จัดทาฎีกา
พ.ย.62
25 พ.ย.62 27 ธ.ค.62
28 พ.ย.62
พ.ย.62
2 ส.ค.62

8-พ.ย.-62

9 ต.ค.62

งบประมาณ
อนุมัติ

38,800

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ผลสรุป

๒๑,๒๕๕
๒๑,๒๕๔.๕๐

56,000 ๓๗,๐๐๕.๕๐
37005.50

ประจาปี 2563
7 หลักสูตร การจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
8 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

ต.ค.62

ต.ค.62
14 พ.ย.62

พ.ย.62-ก.ย.63

พ.ย.62-ก.ย.63

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

9 โครงการอบรมให้ความรูด้ ้าน
กฏหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องใน
ในชีวิตประจำวัน

ต.ค.62

พ.ย.62
17 ต.ค.62 20 ธ.ค.62

ธ.ค.62

6 พ.ย.62
ก.พ.63

10 โครงการอบรมกฏหมายระเบียบ
ธ.ค.62-เม.ย.63
ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

1,250,000

27 ม.ค.63
27-ม.ค.-63
31-ม.ค.-63

14-16 ม.ค.63

เม.ย.-ก.ค.63

35,000

๒๐,๒๘๒
๒๐,๒๘๒
๘๓๒,๙๐๐
๕,๕๐๐ 48/63
๑๒๐,๐๐๐ 49/63
๗๐๗,๔๐๐ 52/63

เม.ย.-ก.ค.63

พ.ค.63

ก.ค.63

30,000

ธ.ค.62-เม.ย.63

ก.พ.63

เม.ย.63

20,000 11002.45
3197.45 62/63
7805 75/63

5 มี.ค.63

21 ก.พ.63
10 มี.ค.63

ลำดับ
ที่

โครงกำร

ช่วงระยะเวลา
เริม่ ต้น-สรุปผล

11 โครงการอบรมกฏหมายระเบียบ
ธ.ค.62-พ.ค.63
วินัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตามแผน
ธ.ค.62-พ.ค.63

ระยะเวลาที่
ดาเนินการ
ได้จริง

เสนอความ
ต้องการ
ตามแผน
ก.พ.63

เสนอความ กองคลังส่ง
ระยะเวลา
ต้องการ
เอกสารคืน เบิกจ่ายตามแผน
ได้จริง หน่วยงานเพื่อ
จัดทาฎีกา
พ.ค.63

วันส่งฏีกา

งบประมาณ
อนุมัติ

25,000

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

ผลสรุป

