รายงานผลการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลบางจาน
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการและการพัฒนาด้านแหล่ง
น้า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบจ่ายขาดเงินสะสม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหางกระแย่ หมู่ที่ 1,6
898,138
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
2
450,000
นกรีต สายคลองดี 25 หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
3
456,000
นกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9
โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อเหมืองนาไทร หมู่ที่ 1 ต.บางจาน เชื่อมต่อ
4
114,786
ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
5 โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อเหมืองนาสัตย์ หมู่ที่ 1
61,965
6 โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังบดอัดเรียบ สายคลองดี 25 หมู่ที่ 2
472,846
7 โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ ซอยตะโลบัว หมู่ที่ 9
58,680
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดผิวอัดเรียบ สายคลองดี 26 หมู่ที่ 7 และ
8
567,530
หมู่ที่ 9
ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2561
9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน
955,000
โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านวัดชีสาม หมู่ที่ 1
10
375,000
(พร้อมรางระบายน้้า)
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหนองเป็ดน้้า หมู่ที่ 2 175,000
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านหนองเป็ดน้้า หมู่ที่ 2 259,000
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 9
441,000
รวม 13 โครงการ เป็นเงิน 5,284,945 - บาท
อบต.บางจาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ
รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 6,558,000 - บาท
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุต้าบลบางจาน
3 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
4 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการท้าขนมหรุ่ม
5 โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุต้าบลบางจาน
6 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการภาคการเกษตรตามนโยบายขับเคลื่อน
8
เศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0
รวม 8 โครงการ เป็นเงิน 144,200 - บาท
2.3 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
6 โครงการส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ)
7 โครงการส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)

งบประมาณ
24,000
5,716,400
817,600

งบประมาณ
39,200
16,100
22,100
7,300
19,100
9,500
11,500
19,400

งบประมาณ
20,000
9,900
20,000
2,400
54,400
63,000
80,000

อบต.บางจาน
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)
9 โครงการค่าอาหารเสริมนม (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ)
10 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา)
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
11
(รร.บางจานวิทยา)
12 โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา)
13 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
14
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
15 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
16 โครงการประชุมผู้ปกครองหรือคณะกรรมการสถานศึกษา (ศพด.)
17 โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง (ศพด.)
18 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ศพด.)
19 โครงการส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ)
20 โครงการส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)
21 โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)
22 โครงการค่าอาหารเสริมนม (โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณีฯ)
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับ
23
อาเซียน (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)
24 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)
25 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)
รวม 25 โครงการ เป็นเงิน 1,102,784.40 - บาท
โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเด็กดีมีเงินออม
2 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษ
4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็ก

งบประมาณ
12,844.16
25,286.94
90,000
90,000
90,000
2,714
13,200
19,995
1,500
1,875
5,750
194,000
74,400
35,653.84
79,865.46
40,000
40,000
36,000

งบประมาณ

อบต.บางจาน
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ลาดับ
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการโตไปไม่โกง
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.
รวม 11 โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
18,720
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 18,720 – บาท
3.2 แผนงานการศึกษา
โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการซักซ้อมแผนปูองกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศพด.บางจาน
2 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด (ศพด.)
รวม 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร
2,300
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 2,300 - บาท
อบต.บางจาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต้าบลบางจาน
3 โครงการรักน้้า รักปุา รักษาแผ่นดิน
รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 48,200 – บาท
5.2 แผนงานการศึกษา
โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบที่ท้าการ ศพด.
2 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ปลูกผักสวนครัวกินได้ปลอดสารพิษ (ศพด.)
3 โครงการคัดแยกขยะ (ศพด.)
4 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ศพด.)
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
28,700
18,900
600

งบประมาณ

อบต.บางจาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้าน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจ้าปี 2561
13,๐๐๐.
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 13,000 - บาท
โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ศพด. (ประเพณี
1
กระจาด)
2 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ศพด. (การท้าขนม)
3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย
4 โครงการวันไหว้ครู (ศพด.)
5 โครงการแห่เทียนพรรษา (ศพด.)
รวม 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาด้านการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนร่วม
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
1
3,600
จัดเก็บรายได้
โครงการบริหารอ้านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอ้านวย
2 ความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนให้กับ
11,000
อบต.ธงชัย)
3 โครงการบริหารจัดการองค์กร
10,909,810
4

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

7,300
อบต.บางจาน
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
5
2540
รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 10,936,510 - บาท
โครงการที่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
รวม 1 โครงการ
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าที่ท้าการอาคารส้านักงานและศพด. ต.บาง
1
จาน หมู่ที่ 1
รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 197,000.- บาท

งบประมาณ
4,800

งบประมาณ

งบประมาณ
197,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
3 กิจกรรม ประกาศเจตจ้านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาน
4 กิจกรรม ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
5 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้า
6 กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
7
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
8 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9 มาตรการ การมอบอ้านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
10 มาตรการ จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
11 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่เพื่อการ
อบต.บางจาน
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ล้าดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โครงการ/กิจกรรม
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางจาน
มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ด้ารงธรรม อบต.บางจานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บางจานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญและหลากหลาย
มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.บางจาน
มาตรการ ก้าหนดขั้นตอนกระบวนการเรื่องร้องเรียน
มาตรการ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา อบต.บางจาน
มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางจาน
โครงการจัดท้าแผนตรวจสอบภายในประจ้าปี
กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
กิจกรรมจัดสวัสดิการอื่นส้าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
กิจกรรมออกก้าลังกายและนันทนาการ
จัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมา
ร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บางจาน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาฯให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
มาตรการ เฝูาระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน
กิจกรรมอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
กิจกรรมส่งเสริมให้ใส่ใจรักสุขภาพ

อบต.บางจาน
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
36 กิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล สวมเสื้อขาวในวันพระ
37 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา
รวม 37 โครงการ /กิจกรรม

รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,345,559.33

อบต.บางจาน
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