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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลบ้านร่อ ม ได้ด ำเนิน การจัด ทำแผนการดำเนิน งาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
และผู้บ ริห ารท้องถิ่นประกาศใช้แผนดำเนินงาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านร่อม เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ งานนโยบายและแผน ได้ส รุป รายงานผลบการดำเนิน งานตามแผนดำเนิน งานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว จึง ขอรายงานผลการดำเนิน งานตามแผนฯ ดังกล่าว รายละเอีย ดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายธนวุฒิ หลีเจริญ)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

/ความเห็นปลัด...

-b-

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ'ชลบ้านร่อม

(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

(นายมนพ ระษารักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
งานนโยบายและแผน

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทีส่ าธารณะ
ทางเข้าบ้านนายยนต์ หมู่ที่ 2

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณทางเข้าบ้านนายยนต์ หมู่ที่
2 กว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.00
เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง
4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 207.50 ตร.ม.) บริเวณ
ทางเข้าบ้านนายยนต์ หมู่ที่ 2
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

130,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๒

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้า คสล. และบ่อพัก บริเวณหน้าทาง
สาธารณประโยชน์ บ้านนายไพรัตน์ เลิศ
ธรรมศิริ หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง
6.50 – 7.00 เมตร ยาว 18.50
เมตร หนา 0.15 เมตร (คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.
25 เมตร) พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร จานวน 16 ท่อน และ
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เสตร
จานวน 4 ท่อน บ่อพัก ขนาดกว้าง
1.30 เมตร ยาว 1.55 เมตร หนา
0.125 เมตร จานวน 2 บ่อ และ
ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว
2.00 เมตร หนา 0.125 เมตร
จานวน 1 บ่อ บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์บ้านนายไพรัตน์
เลิศธรรมศิริ หมู่ที่ 6
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

232,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
กองข่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้า
สหกรณ์การเกษตรอาเภอท่าเรือ หมู่ที่ 3

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล. กว้าง 3.50
เมตา ยาว 24 เมตร หนา 0.15
เมตร ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว
98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
และขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว
25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
(คิดเป็นพท้นที่ไม่น้อยกว่า
1,218.75 เมตร) บริเวณหน้า
สหกรณืการเกษตรอาเภอท่าเรือ
หมู่ที่ 3
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

713,400

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ตรง
ข้ามหน้าบ้านนายประเชิญ เกตุสุวรรณ

๕

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ตรงข้ามบ้าน
นายประเชิญ เกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด
โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้า คสล. พร้อมขุด โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้า คสล.
ลอกคูระบายน้า บริเวณทาง
กว้าง 1.05 เมตร (ภายนอก) หนา
สาธารณประโยชน์หน้าบ้านนายมะลิ รา
0.125 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก
วงษ์ หมู่ที่ 5
เฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมขุดลอกคู
ระบายน้า กว้าง 3.50 เมตร ยาว
32.0 เมตร ลึก 2.50 เมตร
บริเวณทางสาธารณประโยชน์หน้า
บ้านนายมะลิ โมราวงษ์ หมู่ที่ 5
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

146,900

-

-

/

-

-

กองช่าง

41,400

-

-

/

-

-

กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
6

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการขยายผิวจราจร คสล. บริเวณบ้าน โครงการขยายผิวจราจร คสล.
นางบุญชู คล้ายเกตุ ถึงบ้านนายทองม้วน จานวนพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 56.08
แสงทอง หมู่ที่ 4
ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บริเวณ
บ้านนางบุญชู คล้ายเกตุ ถึงบ้าน
นายทองม้วน แสงทอง หมู่ที่ 4
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อมกาหนด
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล. โดยปู โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับบริเวณ
โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิด
ทางสาธารณประโยชน์ สวนนายประทีป ทับ ปริมาณงานปูลาดยางแอล
แก้วบุบผา ถึงบ้านนายสงวน ยุกิจภูติ หมู่ที่ ฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ กว้าง
5
6.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (ไม่รวม
บ่อพักระบายน้า) บริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ สวนนาย
ประทีป แก้วบุบผา ถึงบ้านนาย
สงวน ยุกิจภูติ หมู่ที่ 5
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

33,700

-

-

/

-

-

กองช่าง

496,000

-

-

/

-

-

กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๘

โครงการวางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
หน้าบ้านนางสุนันท์ พิมลสุข ถึงคลองปูน
หน้าบ้านนายวงษ์ ระษารักษ์ หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จานวน 132 ท่อน พร้อมบ่อ
พักท่อระบายน้า จานวน 13 บ่อ
และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 443.00
ตร.ม. ไม่รวมบ่อพักท่อระบายน้า)
บริเวณทางสาธารณประโยชน์หน้า
บ้านนางสุนันท์ พิมลสุข ถึงคลอง
ปูนหน้าบ้านนายวงษ์ ระษารักษ์
หมู่ที่ 6
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด

502,700

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการวางท่อระบายน้า พร้อมขยาย
ถนนลูกรัง บริเวณนาตาแฟง ถึงบริเวณ
สระใต้ หมู่ที่ 8

10

โครงการวางท่อระบายน้า คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล. บริเวณสี่แยกคอ
สะพาน หมู่ที่ 4 ถึงบ้านนางสมพงษ์ อยู่
พร้อม

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการวางท่อระบายน้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จานวน
104 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 10
บ่อ และขยายถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย
3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 319.35 ตร.ม. (ไม่รวม
บ่อพัก) บริเวณจากนาตาแฟง คงรืน่
ถึงบริเวณสระใต้ หมู่ที่ 8
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม กาหนด
โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 4 ท่อน ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก จานวนไม่น้อย
กว่า 93.92 ตร.ม. หนา 0.15
เมตร บริเวณทางสาธารณประโยชน์
บ้านนางสมพงษ์ อยู่พร้อม หมู่ที่ 4
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
บ้านร่อม

499,600

-

-

/

-

-

กองช่าง

64,500

-

-

/

-

-

กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดาเนินการ

132,200

-

-

/

-

-

กองช่าง

18,100

/

-

-

-

18,100

กองช่าง

11

โครงการเปลี่ยนระบบท่อประปาหมู่บ้าน

12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
บริเวณบ้านนางละมัย พรมหมพิทักษ์ ถึง
บ้านนายสละ โกมุมาศ หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด
เงินสะสม)

โครงการเปลี่ยนระบบท่อประปา
หมู่บ้าน จากท่อเหล็กเปลี่ยนเป็น
ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
นิ้ว บริเวณ หมู่ที่ 8 รายละเอียดตา
รมแบบแปลน อบต.บ้านร่อม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. บริเวณบ้านนางละมัย พรม
หมพิทักษ์ ถึงบ้านนายสละ โกมุ
มาศ หมู่ที่ 7

13

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2,3,4,7,8 และ 9 (จ่ายขาดเงิน
สะสม)

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ท่อระบายน้า หมู่ที่
2,3,4,7,8 และ 9

57,700

/

-

-

-

57,700

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน
นางอัญชลี ผอบเณร ถึงนานายวิชัย ยี่โสด
สารี หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางอัญชลี ผอบเณร
ถึงนานายวิชัย ยี่โสดสารี หมู่ที่ 5

449,900

/

-

-

-

449,900

กองช่าง

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

15

โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อพักพร้อม
ขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝั่งตรงข้าม
สะพานคู่ ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่
1 (จ่ายขาดเงินสะสม)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนานาง
บุญเสริม รัตน์ห่วง ถึงนานายเปียก กะมะ
รินทร์ หมู่ที่ 5 (งบประมาณเงินอุดหนุน)
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังทาง
สาธารณประโยชน์ภายในตาบลบ้านร่อม
จานวน 14 สาย (จ่ายขาดเงินสะสม)

16
17

รวม 17 โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อ
พักพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง
บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานคู่ ถึง
ทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริ
เวณนานางบุญเสริม รัตน์ห่วง ถึง
นานายเปียก กะมะรินทร์ หมู่ที่ 5
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางสาธารณประโยชน์
ภายในตาบลบ้านร่อม จานวน 14
สาย

242,700

/

-

-

-

242,700

กองช่าง

1,920,000

/

-

-

-

1,920,000

กองช่าง

488,000

/

-

-

-

488,000

กองช่าง

6,169,300

3,176,400

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

2

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

10,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

3

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

50,000

-

/

-

-

-

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

4

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์พักคอย (HOME ISOLATION) อบต.
ศาลาลอย
อุดหนุนส่งเสริมการดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

5
6

อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข (หมู่ที่ 1 – 9)
รวม 6 โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์พักคอย (HOME
ISOLATION) อบต.ศาลาลอย
อุดหนุนส่งเสริมการดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข (หมู่ที่ 1 – 9)

100,000

/

-

-

-

70,000

20,000

-

-

/

-

-

180,000

-

-

/

-

-

363,000

70,000

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด
พัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
พัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
พัฒนา
ชุมชน

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.2 แผนการศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
การสื่อสารโรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
ร่อม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

40,000

/

-

-

-

40,000

สานักปลัด

10,000

-

-

-

/

-

สานักปลัด

3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

141,500

-

/

-

-

78,200

สานักปลัด

4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

257,250

-

/

-

-

123,648

สานักปลัด

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.2 แผนการศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

5

อุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)

6

วัสดุงานบ้านงานครัว

รวม 6 โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

อุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นฐานการศึกษา
(สพฐ) จานวน2 แห่ง
อาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อม และโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ)

529,200

-

/

-

-

266,700

สานักปลัด

342,252

-

/

-

-

83,877.32

สานักปลัด

1,320,202

592,425.32

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1
2
3
4

5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด สร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์
และวันผูส้ ูงอายุ
และวันผูส้ ูงอายุ
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
(28 กรกฏาคม)
เจ้าอยู่หัว (28 กรกฏาคม)
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
หลวง 12 สิงหาคม
บรมราชชนนีพันปีหลวง 12
สิงหาคม
โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ โครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ลแพระบราม
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
วงศานุวงศ์
และพระบรามวงศานุวงศ์

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

20,000

-

-

-

/

-

สานักปลัด

5,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

5,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

7
8
9

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)
โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา
อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนการจัด อุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุน
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงาน การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา
กาชาด
มรดกโลกและงานกาชาด
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด
ราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีสาคัญ
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
สาคัญ
รวม 9 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

2,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

40,000

/

-

-

-

40,000

สานักปลัด

20,000

/

-

-

-

20,000

สานักปลัด

122,000

60,000

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
โครงการอบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย
พิบัติ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท
รวม 4 โครงการ

2
3
4

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ
โครงการอบรมชุดปฏิบตั ิการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท

๒๐,๐๐๐

-

-

-

/

-

สานักปลัด

10,000

/

-

-

-

10,000

สานักปลัด

50,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

30,000

/

-

-

-

30,000

สานักปลัด

110,000

40,000

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดาเนินการเอง/
สนับสนุนบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
รวม 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
5,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

5,000

-

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักปลัด

-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอท่าเรือ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอท่าเรือ

15,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมพัฒนาผูส้ ูงอายุในตาบล
บ้านร่อม
รวม 2 โครงการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผูส้ ูงอายุใน
ตาบลบ้านร่อม

30,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

45,000

-

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
2.7 แผนงานงบกลาง
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2

เบี้ยความพิการ

รวม 2 โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รงรับการ
จัดสรรสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลลภาพ
รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดที่ได้แสดงความจานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม โดยคน
พิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน

4,869,100

-

/

-

-

3,013,700

สานักปลัด

1,276,800

-

/

-

-

703,400

สานักปลัด

6,145,900

3,717,100

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
รวม 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

5,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

5,000

-

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักปลัด

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบูรณาการกาจัดผักตบชวา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการบูรณาการกาจัด
ผักตบชวา
โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้การบริหาร โครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้
จัดการขยะมูลฝอย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

2,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

7,000

-

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อม
โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
รวม 3 โครงการ

2
3

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

/

-

-

-

496,535.75

สานักปลัด

10,000

-

-

/

-

-

สานักปลัด

20,000

-

-

/

-

-

กองคลัง

530,000

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

496,535.75

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเวทีประชาคมตาบลบ้านร่อม
รวม 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเวทีประชาคมตาบลบ้าน
ร่อม

1,500
1,500

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
6.1 แผนงานการเกษตร
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1-9
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ หมู่ที่ 1-9
รวม 1 โครงการ
รวมโครงการทั้งสิ้น 55 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
10,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-

/

-

-

10,000

-

14,833,902

8,152,461.07

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
ตู้เหล็ก

รวมครุภัณฑ์สานักงานจานวน 1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

- เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้
- โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สานักงบประมาณ

10,000

10,000

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
/

-

-

-

10,000

10,000

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************

ประเภทครุภัณเกษตร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
เครื่องสูบน้า

รวมครุภัณฑ์เกษตรจานวน 1 รายการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้า ท่อสแตนเลส
ขนาด 10 นิ้ว ยาว 6 เมตร
มอเตอร์ 3 เฟส 10 HP 380 V
พร้อมแท่นมอเตอร์เหล็ก 1 ชั้น

งบประมาณ
(บาท)

468,125

468,125

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
/

-

-

-

468,125

468,125

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
**************************

ประเภทครุภัณฑ์อื่น
แผนงานเคหะและชุมชน
ผลการดาเนินงาน

ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

ถังกรองสนิมหรือถังแรงดัน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จัดซื้อถังกรองสนิมสนิทเหล็กหรือ
ถังแรงดัน พร้อมติดตั้งและฐาน
คสล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50
เมตร ท่อน้าเข้า – ออก ขนาด 3
นิ้ว

499,476

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้ ยกเลิก/ไม่
(บาท)
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
/

-

-

-

499,476

รวมครุภัณฑ์อื่น จานวน 1 รายการ

499,476

499,476

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จานวน 3 รายการ

977,601

977,601

****************************************

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

หมายเหตุ

