การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น : เทศบาลตาบลท่ าช้ าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้ องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน



9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น



10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น



11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด



12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน



13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



ไม่ มกี าร
ดาเนินการ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
2. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้ องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางตามแนวพระราชดาริ
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
4. การพัฒนาสังคม
5. การพัฒนาสาธารณสุข
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม และกีฬา
8. การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

รวม

ปี 2562 แบบ ผ.02
จานวนโครงการ

2
16
6
15
8
46
13
16
7
6
135

งบประมาณ

400,000.00
4,514,902.00
530,000.00
9,346,320.00
524,640.00
13,741,000.00
2,000,000.00
5,085,324.00
540,000.00
505,000.00
37,160,186.00

ปี 2562 แบบ ผ.02-1

ปี 2562 แบบ ผ.03

จานวนโครงการ

งบประมาณ

จานวนโครงการ

3
1
21
1
1
27

11,750,000.00
2,500,000.00
29,246,900.00
15,000,000.00
2,000,000.00
60,496,900.00

23
-

23

งบประมาณ

รวม
จานวนโครงการ

1,060,350.00
-

1,060,350.00 185

5
17
6
15
8
67
14
39
7
7

งบประมาณ

12,150,000.00
7,014,902.00
530,000.00
9,346,320.00
524,640.00
42,987,900.00
17,000,000.00
6,118,674.00
540,000.00
2,505,000.00

98,717,346.00

4. จานวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ และการตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เพิ่มเติม แยกตามยุทธศาสตร์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
4. การพัฒนาสังคม
5. การพัฒนาสาธารณสุข
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา
8. การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รวม
5. ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
4. การพัฒนาสังคม
5. การพัฒนาสาธารณสุ ข
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา
8. การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการ
1
7
0
3
2
28
3
30
3
0
76

จานวนโครงการ
1
7
0
5
3
28
6
30
4
2
86

งบประมาณ
50,000.00
3,687,570.00
0.00
8,570,200.00
118,000.00
8,643,500.00
740,000.00
2,055,150.00
163,600.00
40,000.00
24,068,020.00

งบประมาณ
30,000.00

เบิกจ่ าย
29,850.00

คงเหลือ
150.00

3,687,570.00
0.00
8,545,200.00
118,000.00
8,643,500.00
645,000.00
2,055,150.00
70,000.00
0.00
23,814,420.00

3,432,795.18
0.00
8,073,050.00
114,188.00
3,957,600.00
626,800.00
1,678,248.00
62,290.00
0.00
17,974,821.18

254,774.82
0.00
473,950.00
3,812.00
4,685,900.00
18,200.00
376,102.00
7,710.00
0.00
5,840,598.82

สรุป โครงการทีม่ ใี นเทศบัญญัติ โอนตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ เพิม่ เติม ประจาปี งบประมาณ 2562 จานวน 86 โครงการ
– โครงการทีไ่ ด้ ดาเนินการเสร็จแล้ ว

56

โครงการ

10

โครงการ

20

โครงการ

คิดเป็ นร้อยละ 56 x 100 = 65.12 %
86
– โครงการทีย่ กเลิกการดาเนินการ
คิดเป็ นร้อยละ 10 x 100 = 11.63 %
86
– โครงการทีอ่ ยู่ระหว่ างดาเนินการ
คิดเป็ นร้อยละ 20 x 100 = 23.26 %
86
โครงการทีม่ ดี าเนินการเสร็จแยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านการสานต่ อแนวทางตามพระราชดาริ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

ทีม่ า
เทศบัญญัติ
โอนเพิ่ม

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
20,000.00
10,000.00
30,000.00

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

29,850.00

150.00

29,850.00

150.00

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา

งบประมาณ
ทีม่ า
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
เทศบัญญัติ
130,900.00

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3. โครงการหนูนอ้ ยสู่โลกกว้าง

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

4. โครงการสนับสนุนงบอาหารกลางวัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เทศบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

130,000.00

900.00

75,000.00
16,370.00

74,818.00
9,950.00

182.00
6,420.00

377,300.00

297,320.00

79,980.00

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการสนับสนุนงบอาหารกลางวัน
ให้กบั โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
6. โครงการจัดซื้ออาหารเสริ ม (นม) ให้กบั
โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
7. โครงการจัดซื้ออาหารเสริ ม (นม)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
รวม

ทีม่ า
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/ เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
1,988,000.00
1,933,060.00

คงเหลือ
54,940.00

1,100,000.00

987,647.18

112,352.82

3,687,570.00

3,432,795.18

254,774.82

เทศบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

ทีม่ า

2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

เทศบัญญัติ
โอนเพิม่
เทศบัญญัติ

3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

เทศบัญญัติ

รวม

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/ เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
20,000.00
29,850.00
10,000.00
6,604,800.00
6,352,800.00

คงเหลือ
150.00
253,800.00

1,910,400.00

1,690,400.00

220,000.00

8,545,200.00

8,073,050.00

473,950.00

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

54,188.00

3,812.00

60,000.00

60,000.00

0.00

118,000.00

114,188.00

3,812.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รวม

ทีม่ า
เทศบัญญัติ
โอนเพิ่ม

เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
50,000.00
8,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม
1. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านขาม
ซอย 1/2 (รอบตะกุด)
2. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านขาม
ซอย 10 (ช่วงสุดท้ายบ้านนายเจริ ญฯ)
3. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านโนนสะเดา ซอย 15 (ช่วงที่ 2)
4. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ถนนสายด้าน
หลังร้านไก่ยา่ ง หมู่ที่ 10 (ถมร่ องน้ าเดิม)
5. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู ถนนสายคชสาร
ซอย 2 (ช่วงที่ 2)
6. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู สายกลางบ้านช่องโค
(ช่วงหน้าบ้านนายสมชายฯ)
7. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู สายบ้านโนนสะเดา
ซอย 4
8. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู สายบ้านหนองบัว
ซอยบ้านนายทอง
9. ก่อสร้างลานคอนกรี ตเอนกประสงค์ขา้ ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าช้าง
10. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนสายทางเข้า
บ้านมะดัน (ฝั่งซ้ายมือจากวัดป่ าคีรีวลั ล์ –
บ้านพักเกษตร ช่วงที่ 1)
11. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนสายบ้านช่องโค
ซอย 1 (ซ้ายมือทางเข้าถึงบ้านนายณรงค์ฯ)
12. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนน
สายกลางบ้านหนองหอย
(ขวามือบ้านนางลุนฯ - วัดหนองหอย (ช่วงที่ 3)
รวม

ทีม่ า
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/ เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
208,000.00
202,600.00

คงเหลือ
5,400.00

เทศบัญญัติ

499,000.00

483,000.00

16,000.00

เทศบัญญัติ

441,000.00

430,000.00

11,000.00

เทศบัญญัติ

350,000.00

342,900.00

7,100.00

เทศบัญญัติ

386,000.00

380,500.00

5,500.00

เทศบัญญัติ

362,000.00

355,500.00

6,500.00

เทศบัญญัติ

125,000.00

115,000.00

10,000.00

เทศบัญญัติ

150,000.00

107,300.00

42,700.00

เทศบัญญัติ

346,000.00

344,200.00

1,800.00

เทศบัญญัติ

500,000.00

458,000.00

42,000.00

เทศบัญญัติ

435,000.00

421,900.00

13,100.00

เทศบัญญัติ

320,000.00

316,700.00

3,300.00

4,122,000.00

3,957,600.00

164,400.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาการท่ องเทีย่ ว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
2. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
3. โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์
รวม

งบประมาณ
ทีม่ า
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/ เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
เทศบัญญัติ
50,000.00
83,775.00
โอนเพิ่ม
35,000.00
เทศบัญญัติ
100,000.00
513,580.00
โอนเพิม่
430,000.00
เทศบัญญัติ
60,000.00
29,445.00
โอนลด
30,000.00
645,000.00
626,800.00

คงเหลือ
1,225.00
16,420.00
555.00
18,200.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ทีม่ า
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
เทศบัญญัติ
10,000.00

1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ทต.ท่าช้าง
2. โครงการสารวจเพื่อปรับปรุ งฐานข้อมูลแผนที่ภาษี เทศบัญญัติ
และทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสารวจข้อมูลภาคสนาม)
3. โครงการค่าจ้างเหมาบริ การดูแลรักษาต้นไม้
เทศบัญญัติ
สวนหย่อมสนามหญ้า และทาความสะอาดภายใน โอนเพิ่ม
อาคารของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าช้าง
4. โครงการจ้างเหมาบริ การบุคคลธรรมดา
โอนตั้งจ่าย
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายการใหม่
5. โครงการค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาดอาคาร เทศบัญญัติ
สถานที่ราชการต่าง ๆ
6. โครงการจ้างเหมาบริ การบุคคลธรรมดา
โอนตั้งจ่าย
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
รายการใหม่
7. โครงการจ้างเหมาบริ การบุคคลธรรมดา
โอนตั้งจ่าย
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา
รายการใหม่
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)
8. โครงการจ้างเหมาบริ การบุคคลธรรมดา
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่
9. เครื่ องปรับอากาศ
เทศบัญญัติ
10. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เทศบัญญัติ

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

2,080.00

7,920.00

384,000.00

216,000.00

168,000.00

84,000.00
75,900.00

147,060.00

12,840.00

45,000.00

45,000.00

0.00

187,200.00

138,000.00

49,200.00

99,000.00

63,000.00

36,000.00

18,600.00

15,600.00

3,000.00

99,000.00

71,158.00

27,842.00

188,000.00
21,000.00

184,000.00
21,000.00

4,000.00
0.00

โครงการ/กิจกรรม
11. เครื่ องคอมพิวเตอร์
12. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
13. เครื่ องพิมพ์แบบ Laser
14. เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
15. เครื่ องปรับอากาศ
16. โต๊ะประชุม
17. โต๊ะประชุม
18. เก้าอี้
19. เก้าอี้ทางานทรงสูงผูบ้ ริ หาร
20. เก้าอี้ทางานผูบ้ ริ หาร
21. เก้าอี้ประชุม
22. เครื่ องทาความเย็นระบบไอน้ า
23. เครื่ องปรับอากาศ
24. ชุดรับแขก
25. โต๊ะทางานผูบ้ ริ หาร
26. โต๊ะประชุม
รวม

ทีม่ า
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
22,000.00
22,000.00
21,000.00
21,000.00
7,900.00
7,900.00
4,300.00
4,300.00
85,800.00
79,500.00
94,400.00
94,400.00
9,850.00
9,850.00
26,000.00
26,000.00
6,500.00
6,500.00
38,000.00
38,000.00
85,000.00
85,000.00
84,000.00
84,000.00
94,000.00
92,000.00
73,000.00
73,000.00
29,500.00
29,500.00
102,400.00
102,400.00
1,995,350.00
1,678,248.00

คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
317,120.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในชิวตี และทรัพย์ สิน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั

งบประมาณ
ทีม่ า
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/ เบิกจ่ าย
เปลีย่ นแปลง
เทศบัญญัติ
20,000.00
8,690.00
โอนลด
10,000.00
เทศบัญญัติ
20,000.00
13,675.00

2. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการสวมหมวกนิรภัย100% เทศบัญญัติ
โอนเพิ่ม
รวม

20,000.00
20,000.00
70,000.00

คงเหลือ
1,310.00
6,325.00

39,925.00

75.00

62,290.00

7,710.00

โครงการทีย่ กเลิกการดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม
โครงการ/กิจกรรม

ทีม่ า

1. โครงการฝึ กอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชนและครอบครัว
หลักสูตรการอบนมยุวชนมัคคุเทศน์
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
20,000.00

เทศบัญญัติ

5,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการตลาดสดน่าซื้อ

ทีม่ า
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
20,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
โครงการ/กิจกรรม

ทีม่ า

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมแก่ผบู ้ ริ หาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
20,000.00

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

50,000.00
30,000.00

3. โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีด่ ี
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ทีม่ า
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
100,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจ้างเหมาบริ การวิทยุสื่อสาร

ทีม่ า
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
93,600.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมสร้างเครื อข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มประชาชนและเยาวชน
2. โครงการลดปริ มาณขยะในชุมชน

เทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
20,000.00

เทศบัญญัติ

20,000.00

ทีม่ า

โครงการทีอ่ ยู่ระหว่ างดาเนินการ โดยการกันเงินงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม
1. ก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าช้าง
ด้านหลังกองช่าง
2. ก่อสร้างปรับปรุ งรางน้ าฝน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
รางน้ าฝนสแตนเลส
3. ก่อสร้างปรับปรุ งรางน้ าฝนอาคารตลาด รางน้ าฝนสแตนเลส
4. โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมทาสี
หลังคาอาคารสานักงานเทศบาลฯ
5. โครงการปรับปรุ งพื้นปูกระเบื้อง
อาคารศูนย์ป้องกันภัยฯ ด้านหลังเชื่อมต่อกับอาคารเดิม
6. โครงการปรับปรุ งห้องผูบ้ ริ หาร
7. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา ในฐานที่ 1 ถึง
ฐานที่ 3 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
8. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายกิ่งเพชร
ซอย 10/2 เลียบมูล
9. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายบ้านขาม
ซอย 5/1 เชื่อมถนนซอย 5/3 ช่วงที่ 2
10. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
สายบ้านหนองหอย ช่วงหน้าบ้านนายวิเชียร
11. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู พร้อมฝาปิ ด
ถนนสายกลางบ้านช่องโค ซ้ายมือ ช่วงที่ 2
หน้าบ้านนายอมร

งบเหลือจ่าย

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
500,000.00

งบเหลือจ่าย

200,000.00

งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย

150,000.00
490,000.00

งบเหลือจ่าย

300,000.00

งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย

46,500.00
150,000.00

งบเหลือจ่าย

110,000.00

งบเหลือจ่าย

265,000.00

งบเหลือจ่าย

150,000.00

งบเหลือจ่าย

180,000.00

ทีม่ า

โครงการ/กิจกรรม
12. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู พร้อมฝาปิ ด
ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา ซอย 5
ซ้ายมือบ้านนายหัส
13. ก่อสร้างรางระบายน้ ารู ปตัวยู พร้อมฝาปิ ด
ถนนสายกิ่งเพชรซอย 5 ซ้ายมือ
14. โครงการซ่อมสร้างเสริ มผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรี ต ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา
จากแยกถนนทางหลวงชนบท ถึงศาลาแยกซอย 3
15. โครงการซ่อมสร้างเสริ มผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรี ต ถนนสายคชสาร บ้านตลาดท่าช้าง
จากสี่ แยกสถานีรถไฟถึงสามแยกศาลเจ้า
16. โครงการซ่อมสร้างเสริ มผิวลาดยางแอสฟัลตีก
คอนกรี ต ถนนสายเลียบทางรถไฟ บ้านช่องโค
รวม

งบเหลือจ่าย

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
330,000.00

งบเหลือจ่าย

150,000.00

งบเหลือจ่าย

500,000.00

งบเหลือจ่าย

500,000.00

งบเหลือจ่าย

500,000.00

ทีม่ า

4,521,500.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีด่ ี
โครงการ/กิจกรรม
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. เครื่ องพิมพ์ขนิดเลเซอร์ หรื อชนิด LED
4. เครื่ องพิมพ์แบบ Laser
รวม

ทีม่ า
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย
งบเหลือจ่าย

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัต/ิ โอน/
เปลีย่ นแปลง
22,000.00
22,000.00
7,900.00
7,900.00
59,800.00

