
     

สวนราชการ   องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ที่   บก  80201   
เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
คูมือประชาชน รวม 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
 

เรื่องเดิม 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.  2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 

ขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการพัฒนา
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและตามงบประมาณรายจายประจําป 
เดือนตลุาคม ๒๕๖3– กนัยายน  ๒๕๖
และสรุปผลการติดตามการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ
๑๓ (๓)  

สําหรับปญหาและอุปสรรคจากสถานการณ
พื้นท่ีตําบลสมสนุก ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอรายงานใหทราบตามเอกสารที่แนบมา
พรอมนี้  

ขอเสนอแนะ 
         เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ
อยางมีประสิทธิภาพ   เห็นควรเสนอที่ประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
     

        
 
จาสิบเอก 
           (ปานเทพวิมลรัตน   อปุรโคตร
       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
  
     

             

 

  

บันทึกขอความ 
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

   วันที่  30  ธันวาคม  ๒๕๖4 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน  

นายกองคการบริหารสวนตาํบลสมสนุก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ  13 (3) 

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  ไดดําเนินการประชุมเพื่อ
ะประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและตามงบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๖4   เมื่อวันที่  2 ธันวาคม  ๒๕๖๔  ที่ผานมานั้น  ท่ีประชุมไดพิจารณา
และสรุปผลการติดตามการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ

สําหรับปญหาและอุปสรรคจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
พื้นท่ีตําบลสมสนุก ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอรายงานใหทราบตามเอกสารที่แนบมา

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่

เสนอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลสมสนุก 

 
       

 (นายสงกรานต   อัครวิจิตร) 
   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ปานเทพวิมลรัตน   อุปรโคตร) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

  จาสิบเอก 
(ปานเทพวิมลรตัน   อุปรโคตร) 

                ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
              นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  ไดดําเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ะประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและตามงบประมาณรายจายประจําป 2564ในรอบ 

ที่ผานมานั้น  ที่ประชุมไดพิจารณา
และสรุปผลการติดตามการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ  

การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พื้นที่ตําบลสมสนุก ทําใหการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย จึงขอรายงานใหทราบตามเอกสารที่แนบมา

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลสมสนกุ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
งคการบรหิารสวนตําบลสมสนุก 
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ประกาศ อบต.สมสนุก
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มี
กลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น
ใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะ
เวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้งัภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.สมสนุก จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการ
ดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการ
บรหิารจัดการอบต.สมสนุก ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.สมสนุก 
    "สมสนุกน่าอยู ่คูค่ณุธรรม นําการศกึษา มุง่พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้งความสมดลุอยา่งยั�งยนื มั�นคง มั�งคั�ง และมคีวามสขุ"
ข. พนัธกจิ ของอบต.สมสนุก 
    1. พัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 
    2. สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน 
    3. พัฒนาแหลง่นํ�าใหเ้พยีงพอสําหรับการอปุโภค บรโิภค รวมทั �งภาคเกษตรกรรม 
    4. สง่เสรมิดา้นเศรษฐกจิ เรง่สรา้งอาชพีและรายไดเ้สรมิใหป้ระชาชน 
    5. พัฒนาดา้นการศกึษาตั �งแตร่ะดบัปฐมวยั 
    6. พัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
    7. พัฒนาบคุลากรและการบรหิารจัดการ 
     
     
     
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.สมสนุกไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้8 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
        1. แผนงานเคหะและชมุชน

    ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ
        1. แผนงานสาธารณสขุ
        2. แผนงานการพาณชิย์

    ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ
        1. แผนงานบรหิารงานทั�วไป

    ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
        1. แผนงานการศกึษา
        2. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

    ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ
        1. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
        2. แผนงานการเกษตร
        3. แผนงานการพาณชิย์

    ยทุธศาสตรด์า้นแหลง่นํ�า
        1. แผนงานเคหะและชมุชน
        2. แผนงานการเกษตร
        3. แผนงานการพาณชิย์

    ยทุธศาสตรท์รัพยาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
        1. แผนงานการเกษตร

    ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม
        1. แผนงานบรหิารงานทั�วไป
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        3. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
        4. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

ง. การวางแผน
    อบต.สมสนุก ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่น
การมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทํา
โครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.สมสนุก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้ง
พื�นฐาน

63 29,550,000.00 63 32,700,000.00 87 100,850,000.00 98 160,470,000.00 96 200,010,000.00
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ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 14 280,000.00 14 480,000.00 14 990,000.00 15 660,000.00 15 620,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร
จัดการ

8 760,000.00 8 760,000.00 8 1,510,000.00 8 2,760,000.00 8 960,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

21 7,620,000.00 21 7,620,000.00 21 7,350,000.00 21 7,500,000.00 22 10,380,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 7 100,000.00 7 800,000.00 7 160,000.00 12 770,000.00 7 160,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นแหลง่นํ�า 12 300,000.00 12 4,600,000.00 26 9,365,000.00 28 15,465,000.00 17 16,930,000.00

ยทุธศาสตรท์รัพยา
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

9 220,000.00 9 250,000.00 9 320,000.00 9 360,000.00 10 370,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม 40 7,935,000.00 40 7,835,000.00 40 9,535,000.00 45 10,735,000.00 41 10,195,000.00

รวม 174 46,765,000.00 174 55,045,000.00 212 130,080,000.00 236 198,720,000.00 216 239,625,000.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.สมสนุก ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ 9,522,000 บาท
สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน 13 2,550,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 4 120,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ 5 1,437,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 20 4,370,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 2 160,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นแหลง่นํ�า 1 100,000.00

ยทุธศาสตรท์รัพยาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม - -

ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม 21 785,000.00

รวม 66 9,522,000.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.สมสนุก มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน คา่กอ่สรา้งขยายทาง คสล. หมู ่1 300,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวก
ในการสญัจรไปมา

พื�นที�
คอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 200
ตรม.

2. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี�
3

300,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไปมา
สะดวก

พื�นที�
คอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 300
ตรม.

3. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่8 300,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไปมา
สะดวก

พื�นที�
คอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 768
ตรม.

4. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน กอ่สรา้งรอ่งระบายนํ�าคสล. หมูท่ี� 1 300,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อระบายนํ�าใหไ้หลสะดวก
ระยะทางไม่
นอ้ยกวา่ 100
เมตร

5. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน กอ่สรา้งรางระบายนํ�าคสล. หมู ่6 210,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อระบายนํ�าใหไ้หลไดส้ะดวก
ระยะทางไม่
นอ้ยกวา่ 100
เมตร

6. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน ปรับปรงุซอ่มแซมรอ่งระบายนํ�า หมูท่ี� 5 150,000.00 สํานัก/กองการศกึษา

ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อใหนํ้�าไหลไดส้ะดวก
ระยะทางไม่
นอ้ยกวา่
1000 เมตร

7. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพรอ้มปักเสา
พาดสาย หมูท่ี� 7

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

จํานวน 20
จดุ

8. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน การขยายเขตไฟฟ้า หมู ่4 400,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรอืน

ระยะทาง
400 เมตร

9. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพรอ้มปักเสา
พาดสาย หมู ่3

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยั
ในชวีติและทรัพยสนิ

จํานวน 26
จดุ

10. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าพรอ้มปักเสา
พาดสาย หมูท่ี� 5

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทั�วถงึ

ระยะทาง
100 เมตร

11. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่6 90,000.00 สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง

เพื�อใหป้ระชาชนสญัจรไปมา
สะดวก

พื�นที�คสล.ไม่
นอ้ยกวา่ 768
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ประปา ตร.ม.

12. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้น หมู ่7 100,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้น จํานวน 1
แหง่

13. ยทุธศาสตรด์า้น
โครงสรา้งพื�นฐาน ขยายเขตประปาหมูบ่า้น หมู ่1 100,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนมนํี�าประปาใช ้
อยา่งทั�วถงึ

ระยะทาง
400 ม.

14. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมสมาชกิ อปพร.และ
จติอาสา

5,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อฝึกอบรม อปพร. จํานวนปีละ
100 คน

15. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการจัดระเบยีบการจราจร การ
อํานวยความสะดวกและชว่ยเหลอื
ประชาชนชว่งเทศกาลออกพรรษา

10,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ ปีละ 1 ครั�ง

16. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการจัดระเบยีบการจราจร การ
อํานวยความสะดวกและชว่ยเหลอื
ประชาชนชว่งเทศกาลปีใหม่

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ ปีละ 1 ครั�ง

17. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการจัดระเบยีบการจราจร การ
อํานวยความสะดวกและชว่ยเหลอื
ประชาชนชว่งเทศกาลสงกรานต์

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิของประชาชน ปีละ 1 ครั�ง

18. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม โครงการจัดเกบ็ขอ้มลูพื�นฐาน 30,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดเกบ็ขอ้มลู จํานวน 8
หมูบ่า้น

19. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม โครงการวนัผูส้งูอายุ 0.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดกจิกรรมวนัผูส้งูอายุ
จํานวนผูส้งู
อาย ุหมูท่ี� 1-
8

20. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครการฝึกอบรมพัฒนาสง่เสรมิกจิกรรม
กลุม่ สตรี

40,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาศกัยภาพ สตร ีเด็ก
และเยาวชน ปีละ 1 ครั�ง

21. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิภายใน
ตําบล

100,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อแขง่ขนักฬีาประชาชน เพื�อ
ตา้นยาเสพตดิ

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

22. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลสมสนุก

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

23. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
รนุแรงในครอบครัว

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงคแ์กไ้ขปัญหาความ
รนุแรงในครอบครัว

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

24. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม โครงการ อบต. สมสนุก เคลื�อนที� 20,000.00

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารประชาชนนอก
สถานที� ปีละ 1 ครั�ง

25. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสง่เสรมิ
กจิกรรมเยาวชนตําบลสมสนุก

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิกจิกรรมกลุม่เยาวชน
ในตําบล จํานวน 1 ครั�ง

26. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

40,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิเยาวชนในการเรยีนรู ้
เรื�องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน 1 ครั�ง

27. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมเยาวชนหา่งไกลยา
เสพตดิ

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ยาวชนตระหนักถงึโทษ
ของยาเสพตดิ จํานวน 1 ครั�ง

28. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาประชาชน
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน 1 ครั�ง

29. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการพัฒนาเสรมิสรา้งประชาชน
ดา้นการเมอืงการปกครอง

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเสรมิสรา้งความรูป้ระชาชน
ดา้นการเมอืงการปกครอง จํานวน 1 ครั�ง

30. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการพัฒนาศกัยภาพผูนํ้าชมุชน
ประชาคมตําบล

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเสรมิสรา้งความรูแ้ก่
ประชาคมตําบล ผูนํ้าทอ้งถิ�น
ดา้นการจัดทําแผนพัฒนาทอ้ง
ถิ�น

จํานวน 1 ครั�ง

31. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการพัฒนาเสรมิสรา้งผูนํ้าชมุชน
ประชาคมหมูบ่า้น ประชาคมตําบล

20,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเสรมิสรา้งผูนํ้าชมุชน
ประชาคม ในเรื�องการเมอืงการ
ปกครอง

จํานวน 1 ครั�ง

32. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการตอ่เตมิซอ่มแซมศาลา
ประชาคม หมู ่5 บา้นโป่งไฮ

100,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตอ่เตมิศาลาประชาคม จํานวน 1
แหง่

33. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการตอ่เตมิศาลาประชาคมและ
กอ่สรา้งรั �ว หมู ่2 บา้นโนนบญุมี

200,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมสีถานที�ทํา
กจิกรรมรว่มกนั

จํานวน 1
แหง่

34. ยทุธศาสตรด์า้น
สงัคม

โครงการอบต.สมสนุกเคลื�อนที� 20,000.00 สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารประชาชนนอก
สถานที�

จํานวน 1 ครั�ง
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35. ยทุธศาสตรด์า้น
แหลง่นํ�า กอ่สรา้งทํานบดนิ (ฝายดนิ) หมู ่6 100,000.00

สํานัก/กองชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กองโยธา, กอง
ประปา

เพื�อกกัเกบ็นํ�าไวใ้ชเ้พื�อ
การเกษตร

กวา้ง 6 ม.
ยาว 8 ม. สงู
4 ม.

36. ยทุธศาสตรด์า้น
เศรษฐกจิ โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 80,000.00 กองสง่เสรมิการเกษตร เพื�อใหป้ระชาชนไดพั้ฒนาฝีมอื

แรงงานและสง่เสรมิอาชพี

เกษตรกร
จํานวน 100
คน

37. ยทุธศาสตรด์า้น
เศรษฐกจิ

โครงการฝึกอบรมเกษตรอนิทรยีใ์หก้บั
ประชาชนทั�วไป

80,000.00 กองสง่เสรมิการเกษตร เพื�อใหเ้กษตรกรมคีวามรูเ้รื�องการ
ทําเกษตรอนิทรยี์ จํานวน 2 ครั�ง

38.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

อดุหนุนโรงเรยีนสพฐ. 2,000,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิกจิกรรมอาหารกลาง
วนั

จํานวน 3
แหง่

39.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 1,170,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อสนับสนุนอาหารเสรมิ
(นม)แกโ่รงเรยีนและศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

เด็กนักเรยีน
ทกุคน

40.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

เสรมิสรา้งความรูค้ณะกรรมการศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิความรูแ้กค่ณะ
กรรมการศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

คณะ
กรรมการ
ศนูย ์ทกุคน

41.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารสถานศกึษา

900,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2
แหง่

42.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัดนทิรรศการศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 4.0

20,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิความรูแ้กเ่ด็ก
นักเรยีนและผูป้กครอง จํานวน 1 ครั�ง

43.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการปฐมนเิทศและประชมุผู ้
ปกครอง

10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเด็ก
นักเรยีน จํานวน 1 ครั�ง

44.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัดกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อจัดกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ จํานวนปีละ 1

ครั�ง

45.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการเรยีนรูภ้มูปัิญญาชาวบา้น 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อใหเ้ด็กนักเรยีนไดเ้รยีนรู ้
ภมูปัิญญาชาวบา้น

เด็กนักเรยีน
จํานวน 140
คน

46.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการโรงเรยีนผูป้กครอง 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อใหค้วามรูผู้ป้กครอง

ผูป้กครอง
จํานวน 100
คน

47.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนพรรษา 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อปลกูฝังจติสํานกึจงรักภกัดี จํานวนปีละ 2

ครั�ง

48.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการเสรมิสรา้ง อคีวิ ไอควิ 10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งอคีวิ ไอ
ควิ ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีน

จํานวนปีละ 2
ครั�ง

49.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิรรมให ้
แกเ่ด็กนักเรยีน

10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อปลกูจติสํานกึดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม แกเ่ด็กนักเรยีน

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

50.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัดงานประเพณีทําบญุ
ตกับาตรวนัขึ�นปีใหม่

10,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อจัดกจิกรรมประเพณีวนัขึ�นปี
ใหม่

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

51.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการแขง่ขนักฬีาศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�อใหเ้ด็กรูแ้พั รูช้นะ รูอ้ภยั จํานวนปีละ 1

ครั�ง

52.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัดงานวนัสงกรานต์ 0.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อรดนํ�าขอพรผูส้งูอายใุนวนั
สงกรานต์

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

53.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการประเพณีบญุบั �งไฟตําบลสม
สนุก

0.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม เพื�ออนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิ�น จํานวนปีละ 1

ครั�ง

54.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการอบรมศลิธรรม จรยิธรรม วนั
เขา้พรรษา

20,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อสรา้งจติสํานกึที�ดใีหแ้ก่
ประชาชนและพนักงาน

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

55.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการปฏบิตัธิรรมชว่งเทศกาลเขา้
พรรษา

30,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนไดม้โีอกาส
ปฏบิตัธิรรมในชว่งเทศกาลเขา้
พรรษา

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

56.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการแขง่เรอืประเพณีและลอย
กระทง

140,000.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�ออนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

57.
ยทุธศาสตรด์า้น
การศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการประเพณีของดปีากคาด 0.00 สํานัก/กองการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

เพื�ออนุรักษ์ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

58. ยทุธศาสตรด์า้น
สาธารณสขุ

โครงการรณรงคโ์รคไขเ้ลอืดออก 40,000.00 สํานัก/กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิคณุภาพ

เพื�อรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลอืด
ออก

จํานวนปีละ 1
ครั�ง
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ชวีติ, กองการแพทย์

59. ยทุธศาสตรด์า้น
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชมุชน

40,000.00
สํานัก/กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติ, กองการแพทย์

เพื�อจัดระบบสขุาภบิาล จํานวนปีละ 2
ครั�ง

60. ยทุธศาสตรด์า้น
สาธารณสขุ

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ To be number one

0.00
สํานัก/กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติ, กองการแพทย์

เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

61. ยทุธศาสตรด์า้น
สาธารณสขุ โครงการรณรงคป้์องกนัโควดิ-19 40,000.00

สํานัก/กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติ, กองการแพทย์

เพ่ื�อรณรงคป้์องกนัโรคโควดิ 19
จํานวน 12
ครั�ง

62. ยทุธศาสตรด์า้น
การบรหิารจัดการ

โครงการฝึกอบรมเพิ�มประสทิธภิาพและ
ศกึษาดงูาน

135,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อพัฒนาศกัยภาพบคุลากร จํานวนปีละ 1
ครั�ง

63. ยทุธศาสตรด์า้น
การบรหิารจัดการ การจัดเกบ็ภาษีนอกสถานที� 10,000.00 สํานัก/กองคลงั เพื�อจัดเกบ็ภาษีนอกสถานที� จํานวน 8

แหง่

64. ยทุธศาสตรด์า้น
การบรหิารจัดการ

อบรมคณุธรรมจรยิธรรมใหแ้กบ่คุลากร
ในองคก์ร

2,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออบรมคณุธรรมจรยิธรรมให ้
แกบ่คุลากรในองคก์ร จํานวน 1 ครั�ง

65. ยทุธศาสตรด์า้น
การบรหิารจัดการ

โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิ�นรว่มกบั
อําเภอปากคาด

240,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสรา้งความสมัพันธข์อง
ประชาชนระหวา่งตําบล

จํานวนปีละ 1
ครั�ง

66. ยทุธศาสตรด์า้น
การบรหิารจัดการ

กอ่สรา้งอาคารโดมเอนกประสงค์
คอนกรตีเสรมิเหล็ก

1,050,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล, สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหม้พีื�นที�จัดกจิกรรม จํานวน 1
แหง่

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.สมสนุก มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 20 โครงการ จํานวนเงนิ
6,145,000 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 20 โครงการ จํานวนเงนิ 5,706,488 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน 7 1,371,959.18 7 1,371,959.18

ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 1 33,550.00 1 33,550.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ 3 377,470.00 3 377,470.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 5 3,853,403.64 5 3,853,403.64

ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตรด์า้นแหลง่นํ�า

ยทุธศาสตรท์รัพยาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม 4 70,105.00 4 70,105.00

รวม 20 5,706,487.82 20 5,706,487.82

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.สมสนุก ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตาม
แผน

งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
หมู ่3 บา้นโนนถวลัย์

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00

2. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กหมู่
8 บา้นปทมุรัตน์

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00

3. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า
พรอ้มปักเสาพาดสาย
หมู ่7

100,000.00 99,929.05 99,929.05 70.95

4. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า
พรอ้มปักเสาพาดสาย
หมู ่4

400,000.00 394,494.36 394,494.36 5,505.64

5. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า
ปักเสาพาดสาย หมู ่3
บา้นโนนถวลัย์

100,000.00 98,705.44 98,705.44 1,294.56

6. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า
ปักเสาพาดสาย หมู ่5
บา้นโป่งไฮ

100,000.00 98,830.33 98,830.33 1,169.67

7. ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
หมู ่6 บา้นศรสีขุพัฒนา

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

8. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม โครงการจัดระเบยีบ
การจราจร การอํานวย
ความสะดวกและชว่ย

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
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เหลอืประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่

9. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม

โครงการจัดระเบยีบ
การจราจร การอํานวย
ความสะดวกและชว่ย
เหลอืประชาชนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

10. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม

โครงการพัฒนาเสรมิ
สรา้งผูนํ้าชุมุชน
ประชาคมหมูบ่า้น
ประชาคมตําบล

20,000.00 4,250.00 4,250.00 15,750.00

11. ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม

โครงการพัฒนาเสรมิ
สรา้งผูนํ้าชมุชน
ประชาคมหมูบ่า้น/
ตําบล

20,000.00 5,855.00 5,855.00 14,145.00

12. ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม อดุหนุนสว่นราชการ 2,000,000.00 1,959,200.00 1,959,200.00 40,800.00

13. ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

คา่อาหารเสรมิ (นม)
(ยกเลกิ)

1,170,000.00 1,168,323.64 1,168,323.64 1,676.36

14. ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการสนับสนุนคา่
ใชจ้า่ยในการบรหิาร
สถานศกึษา

900,000.00 570,880.00 570,880.00 329,120.00

15. ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการจัด
นทิรรศการศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก 4.0

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00

16. ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

โครงการแขง่เรอื
ประเพณีและลอย
กระทง

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00

17. ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ โครงการรณรงคโ์รค
ไขเ้ลอืดออก

40,000.00 33,550.00 33,550.00 6,450.00

18. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ
โครงการฝึกอบรม
เพิ�มพนูประสทิธภิาพ
และศกึษาดงูาน

135,000.00 134,920.00 134,920.00 80.00

19. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ โครงการจัดเกบ็ภาษี
นอกสถานที�

10,000.00 2,550.00 2,550.00 7,450.00

20. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ
โครงการแขง่ขนักฬีา
ทอ้งถิ�นรว่มกบัอําเภอ
ปากคาด

240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.สมสนกุ ปากคาด จ.บงึกาฬ

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพื�นฐาน 98 160,470,000.00 13 2,550,000.00 7 1,371,959.18 7 1,371,959.18

2.ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 15 660,000.00 4 120,000.00 1 33,550.00 1 33,550.00

3.ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการ 8 2,760,000.00 5 1,437,000.00 3 377,470.00 3 377,470.00

4.ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 21 7,500,000.00 20 4,370,000.00 5 3,853,403.64 5 3,853,403.64

5.ยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 12 770,000.00 2 160,000.00

6.ยทุธศาสตรด์า้นแหลง่นํ�า 28 15,465,000.00 1 100,000.00

7.ยทุธศาสตรท์รัพยาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 9 360,000.00 - -

8.ยทุธศาสตรด์า้นสงัคม 45 10,735,000.00 21 785,000.00 4 70,105.00 4 70,105.00

รวม 236 198,720,000.00 66 9,522,000.00 20 5,706,487.82 20 5,706,487.82

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.สมสนุก ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�
สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิ
งานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายศกัดิ�ชยั มารมย์ ประธานกรรมการ 042-088214 - -
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นายอทุยั ทวลิา กรรมการ 042-088214 - -

นายบญุตา ดวงแสนพฒุ กรรมการ 042-088214 - -

นายประยนต ์ปิยะมาตย์ กรรมการ 042-088214 - -

นายไพทนู ชมพันธ์ กรรมการ 042-088214 - -

นายสมยั สายปัญญา กรรมการ 042-088214 - -

นายทองใส มะปะเท กรรมการ 042-088214 - -

นายปัญญา ทวลิา กรรมการ 042-088214 - -

นายสมคดิ ปิยะมาตย์ กรรมการ 042-088214 - -

นายวฒุ ิเขตผดงุ กรรมการ 042-088214 - -

นายวลิยั เพ็งธรรม กรรมการ 042-088214 - -

นายผัน ดวงดี กรรมการ 042-088214 - -

จา่สบิเอกปานเทพวมิลรัตน ์อปุร
โคตร

กรรมการ 042-088214 - -

นางโอภาศ ศรกีงพาน กรรมการ/เลขานุการ 042-088214 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายสายเพชร สทิธชิยั ประธานกรรมการ 042-088214 - -

นายสมบรูณ ์ศรสีวุรรณ กรรมการ 042-088214 - -

นายปัญญาวธุ กางศรี กรรมการ 042-088214 - -

นายแสงจันทร ์เลพล กรรมการ 042-088214 - -

นายสมจติร แสนโพธ์ กรรมการ 042-088214 - -

นายเอกพล ศรสีนุทร กรรมการ 042-088214 - -

นายสงกรานต ์อคัรวจิติร กรรมการ 042-088214 - -

วา่ที�รอ้ยตรชียัมงคล ทุง่หลวง กรรมการ 042-088214 - -

นายสรุศกัดิ� สโุนภกัดิ� กรรมการ 042-088214 - -

นายบญุมา แคนปา กรรมการ 042-088214 - -

นายสมพร มผีล กรรมการ/เลขานุการ 042-088214 - -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

จา่สบิเอกปานเทพวมิลรัตน ์อปุร
โคตร

ประธานกรรมการ 042-088214 - -

นายสทิธศิกัดิ� กวา้งวงษ์ กรรมการ 042-088214 - -

นายสงกรานต ์อคัรวจิติร กรรมการ 042-088214 - -

นางสาวปวรรัตน ์สํามะโย กรรมการ 042-088214 - -

จา่เอกสยาม เลพล กรรมการ 042-088214 - -

จา่เอกวฑิรูย ์ยอดครีี กรรมการ 042-088214 - -

นางโอภาศ ศรกีงพาน กรรมการ/เลขานุการ 042-088214 - -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอ
อบต.สมสนุกทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 25 มกราคม 2565

                                                              นายกเทศมนตร ีอบต.สมสนุก 

ขอ้มลู ณ 25/01/2565
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