บนทกฃอความ
ส่วนราชการ สำนัก!].ลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม.....................................................
ที อ.ยุ.๗๙๓๐๑/.. ........................................ .................. วันที่.................๗.. เมษายน..๒๕๖๔.
เรื่อง.....ราย.งานผลการดำ.เนินงานตามแผนกา.ร.ดำ.เนินงาน..ประจำปี.พ,ศ,..๒๔๖๔...(รอบ..๖..เดือน)....
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรื่องเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง
โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ และแผนดำเนินงานมีจำนวนทั้งสิ้น
๔๔ โครงการโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ -๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร่อม ได้ด ำเนิน การจัดทำโครงการตามแผนการดำเนิน งานไปแล้วทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น
๓,๓๓๓,๓๔๓.๓๘ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยรายละเอียดผลการ
ดำเนิน งานโครงการต่า ง ๆ ตามแผนการดำเนิน งาน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ นั้น รายละเอีย ดมาจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้)

ข้อเสนอแนะและพิจารณา
เพื่อให้ก ารดำเนิน การในกรณีดังกล่าวเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติส ภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ค. ๒๔๖๒ มาตรา ๔๘/ ๔ วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไวโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านร่อมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ความเห็นปลัด อบต.

เห็นควรพิจารณา

ความเห็นผู้บริหาร

.............อนุมัติ

ก เ^

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหว่างเดีอ'มตุลาคม ๒๕๖๓ - ฐมาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ซื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและขมชน
๑. โครงการก่อสร้าง
๑. โครงการก่อสร้างอาคารนํ้า
ดื่มแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๒

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๒๖๓,๗0๐

๐

๐

๒๖๓,๗๐๐

๔๔๙,๙๐๐

๐

๐

๔๔๙,๙๐๐

๑๔๖,๐๐๐

๐

๐

6)(3^0,000

๓๙๑,๘๐๐

๐

๐

๓๙๑,๘๐๐

๑๗๖,๔๐๐

๐

๐

๑๗๖,๔๐๐

6)(งึ่,6)00

๐

๐

(ริ)

๒๖.๔๐๐

๐

๐

๒๖.๔๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๐

๐

๒๑๖,๐๐๐

อาคารนํ้าดื่มแบบหยอด
เหรียญ หมู่ที่ ๒

แผนงานอตสาหกรรมและ
การโยธา
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางอัญชลี พอบ
เณร ถึงนานายวิชัย ยี่โสดสารี
หมู่ที่ ๔
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางมณี สุนทโรทก
ถึงบ้านนางกมลวรรณ เอ่งฉ้วน
หมู่ที่ ๔
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณคลองส่งบํ้า ร.๗ ซ. ถึง
นานายสมชาย ติดเขตโคกใหญ่
หมู่ที่ ๔
๔. โครงการก่อสร้างวางราง
ระบายนํ้า บริเวณสวนนาง
หวาน บุญชาญ ถึงสวนนาย
อนันต์ มีกุล หมู่ที่ ๗
๔. โครงการก่อสร้างวางราง
ระบายนํ้า บริเวณหน้าบ้านนาง
ละมัย พรหมพิทักษ์ ถึงบ้าน
นายสละ โกมุธมาศ(ถนนใหม่)
หมู่ที่ ๗
๖. โครงการซ่อมแซมคูส่งนํ้า
คสล. บริเวณบ้านนายวงษ์
ระษารักษ์ หมู่ที่ ๖
๗. โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงาน องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม หมู่ที่ ๒

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนาง
อัญชลี พอบเณร ถึงนานาย
วิชัย ยี่โสดสารี หมู่ที่ ๔
๒. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนางมณี
สุนทโรทก ถึงบ้านนาง
กมลวรรณ เอ่งฉ้วน
หมู่ที่ ๔
๓. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณคลองส่งนํ้า
ร.๗ ซ. ถึงนานายสมชาย
ติดเขตโคกใหญ่ หมู่ที่ ๔
๔. โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายนํ้า บริเวณสวน
นางหวาน บุญชาญ ถึง
สวนนายอนันต์ มีกุล
หมู่ที่ ๗
๔. โครงการก่อสร้างวาง
รางระบายนํ้า บริเวณหน้า
บ้านนางละมัย พรหม
พิทักษ์ ถึงบ้านนายสละ
โกมุธมาศ (ถนนใหม่)
หมู่ที่ ๗
๖. โครงการซ่อมแซมคูส่ง
นํ้า คสล. บริเวณบ้านนาย
วงษ์ ระษารักษ์ หมู่ที่ ๖
๗. โครงการต่อเติมอาคาร
สำนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านร่อม
หมู่ที่ ๒

0^9,6)00

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๕ไอ ๔
ซื่อโครงการตามแผน

ซื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอตสาหกรรมและ
๘. โครงการวางท่อระบาย
การโยธา
นํ้า คสล. พร้อมบ่อพัก
๘. โครงการวางท่อระบายนํ้า
คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.
บ้านร่อม ถึงนานายแฟง คงรื่น
หมูท่ ี่ ๘
๙. โครงการวางท่อระบายนํ้า
คสล. บริเวณหน้าบ้านนาย
นิวัฒน์ นาคศรีม่วง ถึงราง
ระบายนํ้า สวนลุงปลา หมู่ที่ ๙

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

(ร่พ ื้60เ(3 ) ,( 3 ^ 0 0

๐

๐

๔๗๑,๔๐๐

๑๗๖,๒๐๐

๐

๐

๑๗๖,๒๐๐

๓๔,๒๐๐

๐

๐

๓๔,๒๐๐

๒๔๒,๗๐๐

๐

๐

๒๔๒,๗๐๐

๒,๖๑๒,๙๐๐
๒,๖๑๒,๙๐๐

๐
๐

๐
๐

๒,๖๑๒,๙๐๐
๒,๖๑๒,๙๐๐

บริเวณจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต.บ้านร่อม
ถึงนานายแฟง คงรื่น
หมู่ที่ ๘

๙. โครงการวางท่อระบาย
นํ้า คสล. บริเวณหน้าบ้าน
นายนิวัฒน์ นาคศรีม่วง
ถึงรางระบายนํ้า สวนลุง
ปลา หมู่ที่ ๙
๑๐. โครงการวางท่อระบายนํ้า ๑๐. โครงการวางท่อ
คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณบ้าน ระบายนํ้า คสล. พร้อมบ่อ
นางสุภาพ อนุ'โขติ หมู่ที่ ๓
พัก บริเวณบ้านนางสุภาพ
อนุโชติ หมู่ที่ ๓
๑๑. โครงการวางท่อระบายนํ้า ๑๑. โครงการวางท่อ
ระบายนํ้า คสล. และบ่อ
คสล. และบ่อพัก พร้อมขยาย
ผิวจราจรลูกรังบริเวณผิงตรง
พัก พร้อมขยายผิวจราจร
ข้ามสะพานคู่ถึงทางวัดดอนกระ ลูกรังบริเวณผิงตรงข้าม
สะพานค ถู่ ึงทางวัดดอน
สังข์ หมู่ที่ ๑
กระสังข์ หมูท่ ี่ ๑

จำนวน ๑๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ โครงการ

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ซื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสาธารณสฃ
๑. สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขตามพระปณิธาน
ศาลตรจารย์พลเอกหญิง พล
อากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬ าภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางศวัฒนวรขัตติยราชนารี

๑. สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขตามพระปณิธาน
ศาสตรจารย์พลเอกหญิง
พลอากาศหญิงสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬ าภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรี
สวางศวัฒนวรฃัตติยราช
นารี
๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ
๓. โครงการทำหมันสัตว์ควบคุม ๓. โครงการทำหมันสัตว์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมภายใต้แผน
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ยุทธศาสตร์การดำเนิน
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
๔. โครงการจังหวัดสะอาด
๔. โครงการจังหวัดสะอาด
ภายใต้การบริหารจัดการขยะ
ภายใต้การบริหารจัดการ
มูลฝอย
ขยะมูลฝอย
๔. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
๔.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
การแพทย์
๖. อุดหนุนส่งเสริมการ
๖. อุดหนุนส่งเสริมการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการ
ดำเนินงานและบริหาร
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน
๗. อุดหนุนสำหรับการ
๗. อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณาสุฃ
สาธารณาสุฃ

จำนวน ๗ โครงการ

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๓,๐๐๐
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0

๓,๐๐๐
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๐
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๑๐,๐๐๐

0

0

๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๐

0

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

0

0

๒๐,๐๐๐

(ริ)น้ฟ้0,000

0

0

6)(งึ่0 ,000

๒๘๘,๐๐๐

๐

๐

๒๘๘,๐๐๐

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ซื่อรายการงบประมาณ งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ประจำปี
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)
แผนงานการศึกษา
อุดหนุนโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกใน
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม
๒. อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารโรงเรียน
ชุมขนวัดบ้านร่อม
๑.

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
๔. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
๔. โครงการสนับสบุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
๓.

๖. โครงการสนับสบุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗. ค่าอาหารเสริม(นม)

อุดหนุนโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกใน
สถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม
๒. อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม
๓. โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
๔. โครงการสนับสบุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)
๔.โครงการสนับสบุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)
๖. โครงการสนับสบุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
๗. ค่าอาหารเสริม(นม)

๑.

๘. อุดหนุนสำหรับโครงการ
๘. อุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร โครงการสนับสบุน
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

จำนวน ๘ โครงการ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
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รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ขื่อโครงการตามแผน

ขื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๑. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา
เสพติด
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ขุมขน/หน่วยงาน
๓. โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบล
บ้านร่อม
๔. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
๔. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม

๑. โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
๒. โครงการจัดการแช่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างขุมชน/หน่วยงาน
๓. โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตำบลบ้านร่อม
๔. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม
๔.โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินินาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม
๖. โครงการเทิดพระเกียรติ
๖. โครงการ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ เทิดพระเกียรติ เฉลิมพระ
และพระบรมวงศานุวงศ์
เกียรติสถาบันกษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๗. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม ๗. โครงการจัดกิจกรรมวัน
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เฉลิมพระขนมพรรษา
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี ๓ มิถุนายน
มิถุนายน
๘. โครงการส่งเสริมประเพณีวัน ๘. อุดหนุนสำหรับ
เช้าพรรษา
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
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รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ขื่อโครงการตามแผน

ขื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
๙. อุดหนุนกิจกรรมโครงการ
สนับสบุนการจัดงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาขาด
๑๐. อุดหนุนโครงการสนับสบุน
การจัดงาบพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีสำคัญ

๙. อุดหนุนกิจกรรม
โครงการสนับสบุนการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลกและงานกาชาด
๑๐. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
สำคัญ

จำนวน ๑๐ โครงการ

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
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รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ซื่อรายการงบประมาณ
ประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
๑. อุดหนุนโครงการสนับสนุน ๑. อุดหนุนโครงการ
การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ สนับสบุนการดำเนินงาน
ร่วมในการช่วยเหลือประซาซน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ของ อปท.
ช่วยเหลือประซาซนซอง
อปท.
๒. โครงการป้องกันและลด
๒. โครงการป้องกันและ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
ลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลต่างๆ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
๓. โครงการป้องกันบรรเทา
๓. โครงการป้องกัน
สาธารณะภัยต่างๆ
บรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ
๔. โครงการส่งเสริมการพัฒนา ๔. โครงการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ระงับอัคคีภัย
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
๕. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ ๕.โครงการอบรมชุด
จิตอาสาภัยพิบัติ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

จำนวน ๕ โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของซมซน
๑. โครงการป้องกันและแก้ไซ
ป้ญหายาเสพติด

๑. โครงการป้องกันและ
แก้ไขป้ญหายาเสพติด

จำนวน ๑ โครงการ

งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
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รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ขื่อรายการงบประมาณ งบประมาณตาม ลงนามสัญญา
ประจำปี
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
๑. อุดหนุนกิ่งกาขาดอำเภอ
ท่าเรือ
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในตำบลบ้านร่อม

แผนงานงบกลาง

๑. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ
ท่าเรือ
๒. โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุในตำบล
บ้านร่อม

จำนวน ๒ โครงการ

๑. เบี้ยยัง'ชีพผู้สูงอายุ
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ

เบิกจ่าย

คงเหลือ
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จำนวน ๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมซน
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๑. โครงการบูรณาการกำจัด
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ผักตบชวา

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

๑. โครงการบูรณาการ

กำจัดผักตบชวา

จำนวน ๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร

(ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต.

(ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา

พนักงานและลูกจ้าง อบต.

อบต.พนักงานและลูกจ้าง
อบต.
๒.โครงการเลือกตั้งชอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านร่อม

๒.โครงการเลือกตั้งชอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ร่อม

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ - มีนาคม ๒๔๖๔
ซื่อโครงการตามแผน

ขื่อ รายการงบประมาณ งบประมาณตาม
ประจำปี
ข้อ บัญ ญัต ิ/เทศ
บัญ ญัติ
๔. ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้านการเมือ งการบริห าร (ต่อ)
แผนงานบริหารทั่วไป
๓. โครงการสำรวจความ ๓. โครงการสำรวจ
๑๐,๐๐๐
พึงพอใจของประซาซน
ความพึงพอใจของ
ประขาขน
๔. โครงการปรังปรุงแผน ๒. โครงการปรังปรุง
๒๐,๐๐๐
ที่ภาษีและทะเบียน
แผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน ๔ โครงการ
๓๑๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชมซน
๑. โครงการเวทีประขาคม ๑. โครงการสำรวจ
๑,(5^00
ตำบลบ้านร่อม
ความพึงพอใจของ
ประขาขน
๒. โครงการ อบต.สัญจร ๒. โครงการ อบต.
๔๐๐
พบประซาซน
สัญจร พบประขาซน
จำนวน ๒ โครงการ
๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ โครงการ
๓๑๒,๐๐๐
๖. ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้านการเกษตร
แผนงานการเกษตร
๑. โครงการอบรมให้
๑. โครงการอบรมให้
๒๐,๐๐๐
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับ
พอเพียงและเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
อินทรีย์ หมู่ที่ ๑-๙
และเกษตรอินทรีย์
หมู่ที่ ๑-๙
จำนวน ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๔ โครงการ

ลงนามสัญ ญา

เบิก จ่าย

คงเหลือ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้เปีนไปตามพระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/ ๕ วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ทแ

(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

