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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป( ๒๕๖๓
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไดจัดทํารายงานผลการปฏิ
ปฏิบัติงาน ประจําป( ๒๕๖๓
ผลการดําเนินงานในรอบป( เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จึงประกาศรายงานผลการปฏิ
ประกาศรายงาน
บัติงาน ประจําป( ๒๕๖๓ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนรินทร วัชระศิริบรรลือ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

คํานํา
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป( ๒๕๖๓
ผลการดําเนินงานในรอบป( เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ใหประชาชนไดมี ส วนรวมในการตรวจสอบและกํ า กั บ การบริ ห ารจั ด การของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป( ๒๕๖๓ ถาผิดพลาด
ประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ดวย

งานประชาสัมพันธ
สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ
หนา
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิ
พระบรมรา นี
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
คํานํา
สารจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๑
สารจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๒
สารจากประธานสภาองคการบริ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๓
วิสัยทัศน/พันธกิจการพัฒนา
๔
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๕
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น ที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563
๕
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ป(งบประมาณ พ.ศ.
พ 2563
7
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื
นาดานโครงสร ้นฐาน
8
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16
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเมื
เมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
17
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
18
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พ 2563
21
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พ 2563
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พ 2563
41
รายงานการเงิน
42

สารจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กระผมและคณะผูบริหารมีมีความมุงมั่นที่จะสรางความเจริญกาวหนา
ใหเกิดขึ้นในตําบลเมืองไผอยางตอเนื
อยางตอเนื่องโดยมุงเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปPน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น โดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนเปPนศูนยกลางในการพัฒนา
องคการบริ หารสวนตํา บลเมื
บล องไผ ไดประสานของบประมาณจากภาคสวนตาง ๆ เพื่ อเรง
พั ฒ นาตํ า บลในทุ ก ๆ ดานที
ดาน ่ เ กิ น ศั กยภาพขององคการบริ
การบริ ห ารสวนตํ า บลเมื องไผ แตเราก็ ไดทุ มเท
แรงกายแรงใจในการทํางานอยางไมยอทอตอปRญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อความเจริญกาวหนาของตําบล
โดยมีจุดประสงคใหพอแมพี่นองชาวตําบลเมื
บล องไผ ทุก ๆ ทานไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
ทายที่สุด นี้ กระผมพรอมดวยคณะผู
กระผมพรอมด
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมื
บล องไผ
ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางทุกคน ขอใหคํามั่นวาจะทุมเทแรงกายแรงใจ
เพื่อพัฒนาตําบลเมืองไผ ใหเจริญทัดเทียมตําบลอื่น ๆ ตอไป กระผมขอขอบพระคุณพอแมพี่นองชาว
ตําบลเมืองไผอีกครั้ง ที่ใหความรวมมือในการพัฒนาตําบลที่ผานมา รวมทั้งขอคิดเห็นขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่เปPนประโยชน กระผมและทีมงานก็จะนําเอาขอคิดเห็นขอเสนอแนะเหลานั้นไปดําเนินการให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาตําบลเมื
บล องไผ ในอนาคตตอไป

นายนริ
นรินทร วัชระศิริบรรลือ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

สารจาก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ในการปฏิ บั ติ งานที่ ผ านมา องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเมื องไผ ไดดํ า เนิ น งานตาม
โครงการตาง ๆ ที่ไดจากประชาคมหมูบานในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล ที่ไดกําหนดให เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกพี่นองประชาชนในตําบลเมื
เมืองไผ และดําเนินงาน
ตามนโยบายของคณะผูบริหารในดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมื
บล องไผ
ดั ง นั้ น องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเมื
บล อ งไผ จึ ง ไดจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป( ๒๕๖๓
โดยรวบรวมผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตํ
าร
าบลเมืองไผ ใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อให
เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และการมีสวนรวมในการบริหารงานของประชาชน
กระผมในฐานะปลั ดองคการบริห ารสวนตํ าบลเมื
บล องไผ ยิน ดีรับฟR งคํา แนะนํา และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตํ
า
าบลเมื
เมืองไผ จากพี่นอง
ประชาชนตําบลเมืองไผ เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการ
ปฏิบัติงานตอไป
นายธนะกิจ สังขนอย
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมื
ลเมืองไผ

สารจาก
ประธานสภาองคการบริ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ง
สวัสดีพี่นองชาวตําบลเมื
บล องไผที่เคารพทุกทาน กระผมในนามสภาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองไผ เปPนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเขามารับใชพี่นองและไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานสภา
แหงนี้ สภาองคการบริ ห ารสวนตํ า บลเมื
บล อ งไผ เปP น สภาทองถิถิ่ น ที่ มี บ ทบาทหนาที่ แ ละภารกิ จ ที่ มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเปPนอยางยิ่ง ทั้งในดานการพิจารณาขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเปPนกฎหมายของทองถิ่น การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป(ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ผานมาไดรับความรวมมือ
จากสมาชิกสภาองคการบริ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ เปPนอยางดีในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปPนตัวแทนของ
ประชาชน ไดนํ า เสนอปR ญ หาตางๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู บานตอฝV า ยบริ ห ารทํ า ใหการแกปR ญ หาตางๆ
มีความรวดเร็ว ทันทวงที เพื่อตองการใหพี
อตองการใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดไดมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปPนอยูที่ดีเกิดความผาสุกแกพี่นองประชาชน ภายใตกรอบความรวมมือและการประสานงานกัน
ของทุกฝVาย
ดวยตระหนักในหนาที่ที่ไดรับความไววางใจจากสภาแหงนี้ ผมจะดําเนินกิจการของสภาตาม
อํานาจหนาที่อยางเต็
อยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหสมกับที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมื
บล องไผ
ไดใหความไววางใจเลื อกผมเปPน ตั วแทนของทาน ทํ าหนาที่ ป ระธานสภาแหงนี้ เพื่ อประโยชนของ
ประชาชนชาวตําบลเมื
เมืองไผของเราตลอดไป
งไผ
ทายสุดนี้ ผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดโปรดประทานพรใหทุ
หลายไดโปรดประทานพรใหทุกทานจงประสบความสุข
ความเจริญประสงคสิ่งใดขอใหสมดั่งปรารถนาทุกประการ
นายพิพิสุทธิ์ อินทรัมย
ประธานสภาองคการบริ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

วิสัยทัศน (Vision)) การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมื
บล องไผ
“เมืองไผนาอยู มุงสูการพัฒนาที่สมดุล บนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
ง

พันธกิจ ของ อบต.เมื
เมืองไผ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. สงเสริมการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
4. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข็มแข็งของชุมชน
6. การจัดดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.เมืองไผไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
การพัฒนาดOานโครงสรOางพื้นฐาน
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานเคหะและชุมชน
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
1. แผนงานสังคมสงเคราะห
2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3. แผนงานสาธารณสุข
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5. แผนงานงบกลาง
การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทOองถิ่น
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
การพัฒนาดOานเศรษฐกิจชุมชน
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. แผนงานการเกษตร
การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานสาธารณสุข
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลOอม
1. แผนงานสาธารณสุข
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทOองถิ่น
(ที่บรรจุในขOอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผูบริหาร อบต.เมืองไผ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 93 โครงการงบประมาณ 25,435,180บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามขOอบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

30

5,894,800.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข

31

12,867,600.00

การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

11

5,505,690.00

6

115,000.00

10

852,000.00

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5

200,090.00

รวม

93

25,435,180.00

การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน

การใชOจายงบประมาณ
อบต.เมืองไผ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44โครงการ จํานวนเงิน 21,111,690 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน
39 โครงการ จํานวนเงิน 18,146,680 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจาย
งบประมาณ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

15

2,160,528.81

10

1,386,128.81

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข

13

11,473,184.00

13

11,473,184.00

9

4,857,776.42

9

4,591,874.82

1

13,255.00

1

13,255.00

การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน

4

635,336.00

4

635,336.00

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

46,901.00

2

46,901.00

44

19,186,981.23

39

18,146,679.63

การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

รวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ป"งบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรมและการโยธา
กองชาง
เคหะและชุมชน
กองชาง
การรักษาความสงบ
สํานักปลัด
ภายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมสังเคราะห
กองสวัสดิการสังคม
สังคมอยูดีมีสุข
สรางความเขมแข็งของ
กองสวัสดิการสังคม
ชุมชน
สาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
การรักษาความสงบ
สํานักปลัด
ภายใน
กองสวัสดิการสังคม,
งบกลาง
กองสาธารณสุขฯ

การพัฒนาการศึกษา การกีฬา
นันทนาการ และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ชุมชน

การศึกษา
การศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่นและนันทนาการ
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
การเกษตร

การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

บริหารงานทั่วไป
เคหะและชุมชน
สาธารณสุข
การเกษตร
เคหะและชุมชน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสงเสริม
การเกษตร
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองสงเสริม
การเกษตร
กองชาง
รวม

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
52
12,966,202
1
4,791,000
1
100,000
3
1

30,000
12,984

4
2

562,200
48,400

4

10,819,600

5

3,344,558.58

5

347,855

1

13,255

-

-

2
1
2

235,490
381,210
46,901

1
85

99,000
33,798,655.58

ผลของการนําแผนพัฒนาทOองถิ่นไปสูการปฏิบัติที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผเปcนหนวยดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดOานโครงสรOางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
ป" 2563
47,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
46,000

23,400

ขอบัญญัติ

23,400

149,100

ขอบัญญัติ

144,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,100

ขอบัญญัติ

144,000

กวาง 4.00เมตร ยาว 60.00เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,000

ขอบัญญัติ

146,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
อโณทัย หมูที่ 5 จากศาลปูVตาหลวงอุดม ถึง
บานนายประดิษฐ นัดกลา

กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,100

ขอบัญญัติ

145,000

7

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
สวายสอ หมูที่ 7 จากบานนางเชยวากิรัมย
ถึงสระหนองโบสถ

กวาง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,200

ขอบัญญัติ

144,000

8

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคก
กลวย หมูที่ 8 จากนานางลวน บุญสุดถึง
หนองบอน

กวาง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,600

ขอบัญญัติ

145,000

9

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
สก\วน หมูที่ 10 จากบานนางวรรณา
ประเสริฐศรี ถึง ศรีภูมิ

กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,600

ขอบัญญัติ

145,000

10

โครงการขยายถนน คสล. ภายในบานหนอง
โสน หมูที่ 11 จากบานนายไสว จริตรัมย ถึง
บานนางกวน อะโรคา

กวาง 0.50 เมตร ยาว 560 เมตร
หนา 0.15 เมตร

149,000

ขอบัญญัติ

143,000

ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการขยายถนน คสล.หมูที่ 1 บานเมืองไผ
คุมบานบัลลังค จากบานนายแสงจันทร
เกิมรัมย ถึงบานนางนาน ตรีวิเศษ
โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานเมืองไผ
หมูที่ 1 หนาบานนายแสงจันทร เกิมรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2
บานเมืองไผถาวร จากหนาวัดโนนเมืองไผ ถึง
ถนนกระสัง-เมืองโพธิ์
โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานบุตา
แพง หมูที่ 3 จากบานนางชนาพร แกวลออ
ถึง บานนายประเสริฐ กิรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานกลัน
หมูที่ 4 จากสามแยกโรงเรียน ถึง ลําหวยลุง
แกว

กวาง 3.50เมตร ยาว 14เมตรหนา
0.15 เมตร

6

2
3
4
5

กวาง 3.50เมตร ยาว 14. เมตรหนา
0.15 เมตร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร.
หนา 0.15 เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)
งบประมาณ
ป" 2563
149,100

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
145,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.04 เมตร

147,600

ขอบัญญัติ

147,600

กวาง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.10 เมตร

78,200

ขอบัญญัติ

70,000

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.60
เมตร ยาว 70 เมตร

147,700

ขอบัญญัติ

130,000

กวาง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร
ลึก 0.30 เมตร

146,000

ขอบัญญัติ

143,000

ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

11

โครงการขยายถนน คสล. ภายในบานโคก
กลาง หมูที่12 สายหลังวัดเชื่อมถนนโชค
กราด ถึงบานตาเสก ตําบลกระสัง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในบาน
สวาย หมูที่ 13 จากบานนายเชี่ยว แจมใส
ถึงบานนายเสนอ ชัยพูน
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ(คลอง
หวยตาลวก) หมูที่ 1จากบานเลขที่ 183
บานนายสาทิตย สืบตระกูลทอง–นา
นายแกน นิเรียงรัมย
โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมู
ที่ 9 จากศาลา ถึงนานางสําเนียง หนอง
ภักดี

กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาป]ด
หมูที่ 6 จากบานนางสมพงษ สุขนอย ถึง
บานนางอารีจิต เรืองรัมย

12
13

14

15

รวม

1,933,900

1,431,600

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
500,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

500,000

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
368,400

368,400

(โครงการที่ไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ
1

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

50,000

ขอบัญญัติ

-

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

อุดหนุนการไฟฟ^าสวนภูมิภาคสาขากระสัง จํานวน 3
จุด 1.จากโคงหลังโรงเรียน ถึงบาน นายบุญมี ตรวจ
มรรคา และถนนเสนไปคุมบัลลังก ความยาวรวม
229 ม. 2.จากบานนายสิม อุไรพันธ ถึงบานนาย
เอกภพ นิเรียงรัมย ความยาวรวม 175 ม. 3.จาก
บานนางจันฒนา อินเทศ ถึงบานนางเพียงพิศ
เจริญศิริ ความยาวรวม 28 ม.

100,000

ขอบัญญัติ

98,528.81

รวม

100,000

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก
จํานวน 2 ชุด
ประถมวัย ทองถิ่นไทย ผานการเลน

รวม

50,00.0

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ^า
สาธารณะโดยการพาดสายดับ
ภายในบานเมืองไผ หมูที่1

เปdาหมายของโครงการ

98,528.81

(โครงการใชOจายจากเงินสะสม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 1 จากบานกํานัน ถึง บานนายสิงห
จริตรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน หมูที่ 1
บานเมืองไผ

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

เปdาหมายของโครงการ
กวาง4.00 เมตร ยาว 107 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 107. เมตร หนา 0.15 เมตร
-ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 107. เมตร หนา 0.15 เมตร
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร
บานเมืองไผถาวร จากหนาวัดโนนเมืองไผ - หนา 0.04 เมตร
ถนนกระสัง-เมืองโพธิ์
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 199 เมตร
บานเมืองไผถาวร จากบานนายบุญสง
หนา 0.15 เมตร
วิกะรัมย ถึงศาลาประชาคม หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบุตา กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
แพง ต.เมืองไผ – บานโคกขมิ้น ต.โคก
หนา 0.15 เมตร
เหล็ก
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานก
กวาง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร
ลัน หมูที่ 4 จากสามแยกโรงเรียน ถึงลํา
หนา 0.15 เมตร
หวยลุงแกว
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
อโณทัย หมูที่ 5 จากประปาบานอโณทัย หนา 0.15 เมตร
ถึงถนนลาดยางเมืองไผ หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานคัน กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
รุง หมูที่ 6 จากบานนางเหลี่ยน พันธเข็ม หนา 0.15 เมตร
ทอง ถึงทางแยกบานสก\วน ถึงบานสวาย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
สวายสอ หมูที่ 7 จากบานสวายสอ ถึง
หนา 0.15 เมตร
หนองบอน
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคก กวาง 5.00 เมตร ยาว 214 เมตร
กลวยหมูที่ 8 จากนานางลวน บุญสุด ถึง หนา 0.15 เมตร
หนองบอน
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
ตะโกเป(ยน หมูที่ 9 จากสระนายทองหลอ หนา 0.15 เมตร
นิกูลรัมย ถึงถนนลาดยางบานหนอง
ตะเสก
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
สก\วน หมูที่ 10 จากบานนางวรรณา
หนา 0.15 เมตร
ประเสริฐศรีถึงตําบลศรีภูมิ
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร
หนองโสน หมูที่ 11 ระยะที่ 1 จากบาน
หนา 0.15 เมตร
นายเลียบ รอบแควน ถึงโคงลาดยาง
บานกลัน

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

211,000

เงินสะสม

210,000

211,000

เงินสะสม

210,000

125,000

เงินสะสม

124,000

296,000

เงินสะสม

295,000

422,000

เงินสะสม

420,000

423,000

เงินสะสม

422,000

484,000

เงินสะสม

483,000

422,000

เงินสะสม

420,000

422,000

เงินสะสม

421,000

423,000

เงินสะสม

422,000

422,000

เงินสะสม

421,000

422,000

เงินสะสม

421,000

498,000

เงินสะสม

422,000

14

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
โคกกลาง หมูที่ 12 สายหลังวัดเชื่อมถนน
โชคกราด – บานหนองตาเสก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 174 เมตร
หนา 0.15 เมตร

422,000

เงินสะสม

421,000

15

โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในบาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร
สวาย หมูที่ 13 จากบานนายเชี่ยว แจมใส หนา 0.03 เมตร
ถึงบานนายเสนอ ชัยพูน

421,000

เงินสะสม

421,000

รวม

5,624,000

5,533,000

(โครงการใชOจายจากเงินทุนสํารองสะสม)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

1

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 184 เมตร
บานเมืองไผ หมูที่ 1 ชวงที่ 2จากสามแยก - หนา 0.15 เมตร
สะพานคอนเวิรด

362,000

เงินทุนสํารอง

354,960

2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 1 จากบานกํานัน ถึง บานนายสิงห
จริตรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2
บานเมืองไผถาวร จากบานนายบุญสง วิกะ
รัมย ถึงศาลาประชาคม หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบุตา
แพง ต.เมืองไผ อ.กระสัง ถึงโคกขมิ้น ต.
โคกเหล็ก(เกินศักยภาพ)
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานก
ลัน หมูที่ 4 จากสามแยกโรงเรียน ถึง ลํา
หวยลุงแกว

กวาง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร
หนา 0.15 เมตร

90,000

เงินทุนสํารอง

87,665

กวาง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.15 เมตร

450,000

เงินทุนสํารอง

442,977

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 186 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

7,338,000

เงินทุนสํารอง

447,000

กวาง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร

449,000

เงินทุนสํารอง

446,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร

300,000

เงินทุนสํารอง

285,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 63 เมตร
หนา 0.15 เมตร

200,000

เงินทุนสํารอง

162,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 186 เมตร
หนา 0.15 เมตร

497,800

เงินทุนสํารอง

447,000

กวาง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร
หนา 0.15 เมตร

497,000

เงินทุนสํารอง

446,000

กวาง 5.00 เมตร ยาว 188เมตร
หนา 0.15 เมตร

497,000

เงินทุนสํารอง

453,000

3
4
5

6
7
8
9
10

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
อโณทัย หมูที่ 5 จากสามแยกสะพานบาน
อโณทัย ถึงสะพานเมืองไผ
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
อโณทัย หมูที่ 5 จากศาลปูVตาหลวงอุดม
ถึงบานนายประดิษฐ นัดกลา
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานคัน
รุง หมูที่ 6 จากบานนางเหลี่ยน พันธเข็ม
ทอง ถึงทางแยกบานสก\วน ถึงบานสวาย
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
โคกกลวยหมูที่ 8 จากนานางลวน บุญสุด
ถึงหนองบอน
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
ตะโกเป(ยน หมูที่ 9 จากสระนายทองหลอ
นิกูลรัมย ถึงถนนลาดยางบานหนองตะเสก

11
12

13
14
15
16
17
18

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
สก\วน หมูที่ 10 จากบานนางวรรณา
ประเสริฐศรีถึงตําบลศรีภูมิ
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบาน
หนองโสน หมูที่ 11 ระยะที่ 1 จากบาน
นายเลียบ รอบแควน ถึงโคงลาดยาง
บานกลัน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 186เมตร
หนา 0.15 เมตร

498,000

เงินทุนสํารอง

448,000

กวาง 4.00 เมตร ยาว 230เมตร
หนา 0.15 เมตร

498,000

เงินทุนสํารอง

446,000

โครงการขยายถนน คสล. ภายในบานโคก
กลาง หมูที่12 สายหลังวัดเชื่อมถนนโชค
กราด ถึงบานตาเสก ตําบลกระสัง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในบาน
สวาย หมูที่ 13 จากบานนายเชี่ยว แจมใส
ถึงบานนายเสนอ ชัยพูน
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก
พรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3
จากบานนายประเสริฐ ถึงคลอง หมูที่ 2
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่
4 จากบานกลัน ถึงบานตะแบง หมู.4
หนองลิง
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่
7จากนานางเป(ย จิตรัมย ถึงบานศรีสุข
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบาน
สวายสอ หมูที่ 7จากบานสวายสอ ถึง
หนองบอน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 186เมตร
หนา 0.15 เมตร

800,000

เงินทุนสํารอง

447,000

กวางไมนอยกวา4.00 เมตร พื้นที่ไม
นอยกวา1,607 ตร.ม.
หนา 0.03 เมตร
กวาง 3 เมตร ยาว 590 เมตร หนา
0.10 เมตร

495,000

เงินทุนสํารอง

447,000

150,000

เงินทุนสํารอง

98,000

กวาง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร
หนา 0.10 เมตร

150,000

เงินทุนสํารอง

98,000

กวาง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.10 เมตร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 142เมตร
หนา 0.15 เมตร

100,000

เงินทุนสํารอง

98,000

497,800

เงินทุนสํารอง

348,000

รวม

13,868,000

6,001,602

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ
1
2
3

รายละเอียดโครงการ
โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ
คนพิการ ผูดอยโอกาส
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอกระสัง
โครงการจัดหารายไดเพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให
ความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

เยี่ยมใหกําลังใจ และการใหความชวยเหลือ

5,000

ขอบัญญัติ

-

อุดหนุนงบประมาณใหแกสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอ
กระสัง
-อุดหนุนงบประมาณใหแกสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

20,000

ขอบัญญัติ

20,000

10,000

ขอบัญญัติ

10,000

รวม

35,000

เปdาหมายของโครงการ

30,000

2.2 แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการสรางเสริมสุขภาพผู
พิการ จิตใจสดใส รางกาย
แข็งแรง

เปdาหมายของโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสรางเสริมสุขภาพผู
พิการ

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
15,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

15,000

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
12,984
12,984

(โครงการที่ยังไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส และประชาชน
ตําบลเมืองไผ

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ หลักการและ
วิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ฝ`กทักษะการดูแล
ตนเองอยางถูกวิธี

20,000

ขอบัญญัติ

รวม

20,000

เปdาหมายของโครงการ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

-

2.3 แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการฝ`กอบรมอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (First
Responder)
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ^าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
โครงการจางเหมาบริการใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน (๑๖๖๙)

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย
ดําเนินการรณรงคป^องกันโรคพิษสุนัขบา จัดซื้อ
วัคซีนยา เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณในการฉีดวัคซีน
ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว

2

3

4

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 13
หมูบาน

จางเหมาบริการในระบบการแพทยฉุกเฉินชุด
ปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลชวยเหลือผูปVวยเบื้องตน
ที่ผานการฝ`กอบรมหลักสูตร
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานทั้ง 13 หมู

งบประมาณ
ป" 2563
80,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
66,700

60,000

ขอบัญญัติ

35,000

292,000

ขอบัญญัติ

300,500

ขอบัญญัติ

160,000

(โอนเพิ่ม 9,000)

260,000

(ไมขอทํา
โครงการ 5
หมูบาน)

รวม

692,000

562,200

2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน(โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ
1
2

รายละเอียดโครงการ
โครงการทองถิ่นรวมใจลด
อุบัติภัยทางถนน เทิดไทองค
ราชัน
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ป^องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพื้นที่อําเภอกระสัง

เปdาหมายของโครงการ
เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลป(ใหม
และสงกรานต
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกระสัง/ศูนย
ปฏิบัติการป^องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
กระสัง(ศป.ปส.อ.กระสัง)

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
50,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
28,400

20,000

ขอบัญญัติ

20,000

70,000

48,400

(โครงการที่ไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการป^องกันสงเสริม
สนับสนุนการป^องกันและแกไข
ปRญหายาเสพติดนโยบายภาครัฐ
โครงการฝ`กอบรมการป^องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(การ
ป^องกันเด็กจมน้ํา)
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานอาหารและ
อปพร.เตรียมความพรอมเมื่อเกิด
อัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ หลักการและ
วิธีการป^องกันและแกไขปRญหายาเสพติดแกเด็กและ
ยาวชนในตําบลเมืองไผ
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิธีการป^องกันแกไข
และบรรเทาสาธารณภัย(การป^องกันเด็กจมน้ํา)

2
3

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานอาหาร ภายในตําบลเมืองไผ

รวม

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

50,000

ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

50,000

ขอบัญญัติ

-

30,000

ขอบัญญัติ

-

130,000

-

2.5 แผนงานงบกลาง (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ
1
2

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปPนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุในตําบลเมืองไผ

8,048,400

ขอบัญญัติ

7,778,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปPนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดแกผูพิการในตําบลเมืองไผ

3,427,200

ขอบัญญัติ

2,840,000

66,000

ขอบัญญัติ

66,000

เบี้ยยังชีพผูปVวยเอดส

เพื่อจายเปPนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดแกปVวยติดเชื้อ HIVs ในตําบล
เมืองไผ

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผ

135,000

ขอบัญญัติ

135,000

3

4

เปdาหมายของโครงการ

รวม 11,676,600

10,819,600

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทOองถิ่น
3.1 แผนงานศึกษา (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

เพื่อจายเปPนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แหง
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองไผถาวร ตั้งไว
235,000บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม ตั้งไว
323,400 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคันรุง ตั้งไว 205,80บาท

2

3

4

5

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)(รายหัว)

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ จํานวน 3
ศูนย 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองไผถาวร ตั้งไว
81,600 บาท 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม
ตั้งไว 112,200 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคันรุง ตั้งไว 71,400 บาท
เพื่อจายเปPนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)
โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจายคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมือง
(คาใชจายในการจัดการศึกษา ไผ จํานวน 3 ศูนย (1.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมือง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
ไผถาวร ตั้งไว 54,240 บาท (2.)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดกทลิวนาราม ตั้งไว 74,580 บาท (3.)ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานคันรุง ตั้งไว 47,460 บาท
เพื่อจายเปPนคาใชจาย เชน คาหนังสือ คาอุปกรณ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ฯลฯ
โครงการอาหารเสริม(นม)
เพื่อจายเปPนคาอาหารเสริม(นม)ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
โรงเรียน
เล็กจํานวน 3 แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)จํานวน 4
แหง
โครงการคาอาหารกลางวัน
เพื่อจัดสรรใหเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
ป(ที่6สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
สํานักงานคณะกรรมการ
พื้นฐาน(สพฐ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 1.โรงเรียนบานเมืองไผ ตั้งไว 660,000 บาท
2.โรงเรียนบานสวายสอ ตั้งไว 776,000 บาท
3.โรงเรียนบานอโณทัย ตั้งไว 388,000 บาท
4.โรงเรียนวัดธรรมถาวร ตั้งไว 492,000 บาท

งบประมาณ
ป" 2563
764,400

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

ขอบัญญัติ

239,700

ขอบัญญัติ

61,020

ขอบัญญัติ

128,978.58

ขอบัญญัติ

2,177,160

737,700

(โอนเพิ่ม63,700)

265,200
(โอนเพิ่ม22,100)

176,280
(โอนเพิ่ม14,690)

1,408,410
(โอนเพิ่ม24,910)

2,316,000

รวม 5,055,690

3,344,558.58

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมทOองถิ่นและนันทนาการ
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

2

โครงการแขงขันกีฬาตําบลเมือง
ไผ

3

โครงการจัดงานเทศกาลของดี
กระสัง

ดําเนินโครงการการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
ป^ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คารางวัลชุดการแสดง
คาใชจายอื่นๆที่จําเปPนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
เพื่อจายเปPนคาดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
เมืองไผ ประจําป(งบประมาณ 2563 เชน คาชุด
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใชจายอื่นๆ
เพื่อจายเปPนคาจัดงานโครงการจัดงานเทศกาลของดี
กระสัง คาสถานที่จัดงาน เชนคาเชาหรือคาบํารุง คา
เชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปPนในการจัดการ
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปPนและเกี่ยวของในการจัด
งาน

4

โครงการจัดงานพิธีขึ้นเขาพนมรุง
ประจําป(
โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี
ประจําป(

5

อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป(
2563 ใหแกสํานักงานปกครองจังหวัดบุรีรัมย
อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี ประจําป(
2563 ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอกระสัง
รวม

งบประมาณ
ป" 2563
70,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
59,500

200,000

ขอบัญญัติ

189,330

70,000

ขอบัญญัติ

69,025

10,000

ขอบัญญัติ

10,000

20,000

ขอบัญญัติ

20,000

370,000

347,855

(โครงการที่ไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

โครงการสนับสนุนประเพณีรด เพื่อจายเปPนคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการดังนี้
น้ําดําหัวในงานเทศกาล
คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมา
รวมงานและผูที่มารวมประกอบกิจกรรมตาม
สงกรานต
วัตถุประสงค ฯลฯ
รวม

งบประมาณ
ป" 2563
80,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
-

80,000

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

-

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดOานเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แผนงานสรOางความเขOมแข็งของชุมชน (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการสงเสริมอาชีพการทํา
น้ําพริกเผา หมูที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาสงเสริม
อาชีพการทําน้ําพริกเผา หมูที่ 3
รวม

งบประมาณ
ป" 2563
20,000
20,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
13,255
13,255

(โครงการที่ไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการฝ`กอบรมสงเสริมอาชีพ
ตําบลเมืองไผ
โครงการพัฒนาอาชีพกลุมสตรี
ทอผา หมูที่ 6
โครงการพัฒนาอาชีพพรมเช็ด
เทาและทอผา หมูที่ 7
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมทอ
ผาไหม หมูที่ 11

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสงเสริมอาชีพตําบล
เมืองไผ
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาอาชีพการทอ
ผา หมูที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสงเสริมพัฒนา
อาชีพพรมเช็ดเทาและทอผา หมูที่ 7
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาอาชีพการทอ
ผาหมูที่ 11

2
3
4

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
20,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

20,000

ขอบัญญัติ

-

20,000

ขอบัญญัติ

-

20,000

ขอบัญญัติ

-

80,000

-

4.2 แผนงานการเกษตร(โครงการที่ไมไดOดําเนินงาน)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสงเสริมการ
ปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว

งบประมาณ
ป" 2563
15,000

เปdาหมายของโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสงเสริม
พัฒนาการปลูกพืชหลังการเก็บเกีย่ ว
รวม

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

15,000

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

1

โครงการฝ`กอบรมและศึกษาดู
งานใหความรูแกบุคลากรทองถิ่น
สมาชิกสภา อบต. และผูนํา
ชุมชนในเขต อบต.เมืองไผ
โครงการศูนยปฏิบัติงานการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ประจําป(

-อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาความรูแก
บุคลากรทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. และผูนําชุมชน
ในเขต อบต.เมืองไผ
-ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ดําเนินการตามโครงการ
เพื่อจายอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติงานการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ประจําป( พ.ศ.
2563

300,000

ขอบัญญัติ

225,490

10,000

ขอบัญญัติ

10,000

2

รวม

310,000

235,490

(โครงการที่ไมไดOดําเนินการ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

1

โครงการพัฒนากิจกรรมดาน
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย
คุมครองและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน
โครงการฝ`กอบรมใหความรู
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ อปท.
บทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิก
สภาทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผอําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย
โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารทางราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนากิจกรรมดาน
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรของ อบต.
เมืองไผ
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยคุมครองและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนภายในตําบลเมืองไผ
-อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ อปท. บทบาทอํานาจหนาที่
ของสมาชิกสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
เมืองไผ

2
3

4
5

6

โครงการจัดทําเวทีประชาคม
ตําบลหรือการจัดทําแผนชุมชน
หรือหมูบาน เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณ
ป" 2563
30,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

10,000

ขอบัญญัติ

-

30,000

ขอบัญญัติ

-

เพื่อจายเปPนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารทางราชการ คาป^ายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปPนในการจัดทําโครงการ
เพื่อจายเปPนคาจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน
ระดับตําบลและคณะกรรมการแผน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของ อบต.เมืองไผ

20,000

ขอบัญญัติ

-

20,000

ขอบัญญัติ

-

เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งของทองถิ่น สส. สว. และ
ทองถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด

500,000

ขอบัญญัติ

-

รวม

610,000

-

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เปdาหมายของโครงการ
เพื่อเปPนคาใชจายในการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
200,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
381,210

(โอนเพิ่ม 182,000)

382,000

381,210

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลOอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ไมไดOดําเนินการ)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะมูล อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการบริหารจัดการ
ฝอยจากตนทาง
ขยะมูลฝอยจากตนทาง
รวม

งบประมาณ
ป" 2563
100,000
100,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

6.2 แผนงานการเกษตร (โครงการที่ดําเนินการแลOวเสร็จ)
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

1

โครงการปลูกปVาเฉลิม
พระเกียรติ

2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

เปdาหมายของโครงการ
-อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการปลูกปVาเฉลิมพระ
เกียรติ
-ลงมือปฏิบัติการปลูกปVาเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่
ที่กําหนดในเขตพื้นที่ตําบลเมืองไผ

รวม

งบประมาณ
ป" 2563
30,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
17,250

50,000

ขอบัญญัติ

29,651

80,000

46,901

(โครงการที่ไมไดOดําเนินการ)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ
โครงการปลูกหญาแฝก

เปdาหมายของโครงการ
-อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปลูกหญาแฝก
-ลงมือปฏิบัติการปลูกหญาแฝก ณ สถานที่ที่
กําหนดในเขตพื้นที่ตําบลเมืองไผ
รวม

งบประมาณ
ป" 2563
10,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
ขอบัญญัติ

10,000

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
-

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน(โครงการที่ไดOดําเนินการ)
ลําดับ
1

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

งบประมาณ
ป" 2563
100,000

โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยภายใน หมูที่ 7
(โซลาเซลล) หมูที่ 7 ประปา
หมูบาน บานสวายสอ

รวม

100,000

แหลงเงิน
งบประมาณ
เงินทุนสํารอง

งบประมาณ
ที่ใชOจริง
99,000
99,000

อุดหนุนเฉพาะกิจ
ลําดับ

รายละเอียดโครงการ

เปdาหมายของโครงการ

งบประมาณ
ป" 2563

แหลงเงิน
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใชOจริง

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ทองถิ่นสาย บร.ถ.142-008
สายบานบุตาแพง หมูที่ 3 ถึง
บานสวายสอ หมูที่ 7
ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟRลทติกคอนกรีต (Pavement
In-Place Recycling) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น บร.ถ.142-001
สายบานเมืองไผหมูที่ 1–บาน
คันรุง หมูที่ 6ตําบลเมืองไผ
ขุดลอกขุดลอกหวยจะเมิง หมู
ที่ 10 ตําบลเมืองไผ มีปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 38,400
ลูกบาศกเมตร
ขุดลอกสระประปา หมูที่ 1
บานเมืองไผ ตําบลเมืองไผ
ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เมืองไผถาวร
ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานคันรุง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15
เมตร

4,867,000

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

3,180,000

กวาง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร

4,412,000

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

4,399,000.23

มีปริมาตร ดินขุดไมนอยกวา 38,400 ลูกบาศก
เมตร

1,476,000

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

380,000

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 74,070
ลูกบาศกเมตร
จํานวน 1 ชุด

2,382,000

อุดหนุน
เฉพาะกิจ
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

1,180,000

อุดหนุน
เฉพาะกิจ

29,900

2

3

4
5

6

จํานวน 1 ชุด

37,000

37,000

รวม 13,211,000

29,900

9,198,800.23

สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)
ครุภัณฑสํานักงาน
ลําดับที่
๑
2
3
4

หนวยงาน
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเกาอี้
จัดซื้อตูเหล็ก
จัดซื้อโต\ะเอนกประสงค
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ
รวม

งบประมาณ
45,000
5,500
7,500
16,500
74,500

งบประมาณที่
ใชOจริง
44,250
5,450
7,250
16,350
73,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(lnk tank printer) จํานวน 8 เครื่อง

2

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
(SMART CARD READER) จํานวน 4 เครื่อง

3

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน\ตบุ\ก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 7 เครื่อง

4

5

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ^า จํานวน 3 เครื่อง

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักปลัด
กองชาง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสงเสริมการเกษตร
สํานักปลัด
กองชาง
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสงเสริมการเกษตร
กองการศึกษาฯ

รวม

งบประมาณ
34,400

หมายเหตุ
33,600

2,800

2,800

32,000

31,800

119,000

118,300

7,500

7,200

195,700

193,700

ครุภัณฑงานบOานงานครัว
ลําดับที่
1
2

หนวยงาน
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อตูเย็น
จัดซื้อโต\ะอาหาร

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

รวม

งบประมาณ
9,400
70,000
79,400

หมายเหตุ
7,890
70,000
77,890

ครุภัณฑการเกษตร
ลําดับที่
1
2

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

กองสงเสริมการเกษตร

รวม

งบประมาณ
9,100
5,000

หมายเหตุ
8,200
4,950

14,100

13,150

งบประมาณ
10,000

หมายเหตุ
9,500

10,000

9,500

373,700

367,540

ครุภัณฑโรงงาน
ลําดับที่
1

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อเลื่อยโซยนต
รวม

รวมทั้งสิ้น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทOองถิ่น ป" พ.ศ. 2563
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

โครงการตามขOอบัญญัติ
1. โครงการขยายถนนคสล.ภายในบานโคกกลาง หมูที่ 12
จากบานสายหลังวัดเชื่อมถนนโชคกราดถึงบานตาเสก

งบประมาณ 145,000 บาท

รูประหวางดําเนินการ
รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

2. โครงการขยายถนนคสล. ภายในบานหนองโสน หมูที่ 11
จากบานนายไสว จริตรัมยถึงบานนางกวน อะโรคา

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

3. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผถาวร
จากหนาวัดโนนเมืองไผถึง ถนนกระสัง-เมืองโพธิ์

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 143,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 144,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

4. โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากบานนางชนาพร แกวลออ-บานนายประเสริฐ กิรัมย

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

5.โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากศาลปูVตาหลวงอุดม ถึงบานนายประดิษฐ นัดกลา

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

6. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคกกลวย หมูที่ 8
จากนานางสวน บุญสุด-หนองบอน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

7. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานสก\วน หมูที่ 10
จากบานนางวรรณา ประเสริฐศรี ถึงบานศรีภูมิ

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 144,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 145,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 145,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 145,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

8. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 9
จากศาลา ถึงนานางสําเนียง หนองภักดี

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

9. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในบานสวาย หมูที่ 13
จากบานนายเชี่ยว แจมใสถึงบานนายเสนอ ชัยพูน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาป]ด หมูที่ 6
จากบานนางสมพงษ สุขนอย –บานนางอารีจิต เรืองรัมย

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 130,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 147,600 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 143,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

11. คาบํารุงรักษาและซอมแซม (โครงการซอมแซมถนนคสล.บานเมืองไผ หมูที่ 1)
งบประมาณ 204,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

จายขาดสะสม
12. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานเมืองไผ หมูที่ 1
จากบาน กํานัน – บานนายสิงห จริตรัมย

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 210,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

12. โครงการกอสรางถนนคสล.ภายใน หมูที่ 1 บานเมืองไผ
งบประมาณ 210,000 บาท
ชวงที่ 1 จากสามแยกบาน นางสมโภชน นุแรมรัมย – หมูที่ 3 บานบุตาแพง

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

ชวงที่ 2 จากสามแยก- สะพานคอนเวิรดคลองหวยตาลวก

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

13. โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผถาวร
จากหนาวัดโนนเมืองไผ ถึงถนนกระสัง-เมืองโพธิ์

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 124,000 บาท

รูปหลังดําเนินการ
รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

14. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานเมืองไผถาวร หมูที่ 2
จากบานนายบุญสง วิกะรัมย ถึงศาลาประชาคมหมูที่ 2 ต.เมืองไผ

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 295,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

15. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบุตาแพง หมูที่ 3 ตําบลเมืองไผ – โคกขมิ้น ตําบลโคกเหล็ก
งบประมาณ 420,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

16. โครงการจางกอสรางถนน คสล.ภายในบานกลัน หมูที่ 4
จากสามแยกโรงเรียน ถึง สามแยกปVาชา

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
17. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากประปา บานอโณทัย ถึงถนนลาดยางเมืองไผถาวร หมูที่ 2

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 422,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 483,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

18. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานคันรุง หมูที่ 6
จากบานนางเหลี่ยน พันธเข็มทอง ถึงทางแยกบานสก\วน ถึงบานสวาย

รูปกอนดําเนินการ
รูประหวางดําเนินงาน
19. โครงการจางกอสรางถนน คสล.ภายในบานสวายสอ หมูที่ 7
จากบานสวายสอ ถึงหนองบอน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

20. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคกกลวย หมูที่ 8
จากนานางลวน บุญสุดถึงหนองบอน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

21. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานตะโกเป(ยน หมูที่ 9
จากสระนายทองหลอ นิกูลรัมยถึงถนนลาดยางบานหนองตะเสก

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 420,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 421,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 422,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 421,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

22. โครงการจางกอสรางถนน คสล.ภายในบานสก\วน หมูที่ 10
จากบานนางวรรณา ประเสริฐศรี

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

23. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานหนองโสน หมูที่ 11
ระยะที่ 1 จากบานนายเลียบ รอบแควน ถึงโคงลาดยางบานกลัน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

24. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคกกลาง หมูที่ 12
ถนนสายหลังวัด เชื่อมถนนโชคกราด ถึงบานหนองตาเสก

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

25. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในบานสวาย หมูที่ 13
จากบานนายเชี่ยว แจมใสถึงบานนายเสนอ ชัยพูน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 421,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 422,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 421,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 421,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

เงินทุนสํารองจาย
26. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานเมืองไผ หมูที่ 1
ชวงที่ 2 จากสามแยก-สะพานคอนเวิรดคลองหวยตาลวก

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

27. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานเมืองไผ หมูที่ 1
จากบานกํานัน-บานนายสิงห จริตรัมย

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
28. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผถาวร
จากบานนายบุญสง วิกะรัมยถึงศาลาประชาคม

งบประมาณ 354,960 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 87,665 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 442,977 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
29. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบุตาแพง ต.เมืองไผ ต.เมืองไผ อ.กระสัง
ถึงบานโคกขมิ้น ต.โคกเหล็ก
งบประมาณ 447,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

30. โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 4 จากบานกลัน –บานตาแบก หมูที่ 4 หนองลิง
งบประมาณ 98,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

31. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานกลัน หมูที่ 4
จากสามแยกโรงเรียนถึงสามแยกปVาชา

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

32. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากศาลปูVตาหลวงอุดม ถึงบานนายประดิษฐ นัดกลา

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

33. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากสามแยกสะพานบานอโณทัย – สะพานเมืองไผ

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 446,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 162,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 285,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

34. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานคันรุง หมูที่ 6
จากบานนางเหลี่ยน พันธเข็มทอง ถึงทางแยกบานสก\วน ถึงบานสวาย

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

35. โครงการจางโครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานสวายสอ หมูที่ 7
จากบานสวายสอ ถึงหนองบอน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

36. โครงการจางเหมาโครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 7
จากบานนางเป(ย จิตรัมย-บานศรีสุข

รูปกอนดําเนินการ
รูประหวางดําเนินงาน
37. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคกกลวย หมูที่ 8
จากนานางลวน บุญสุดถึงหนองบอน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 447,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 348,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 98,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 446,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

38. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานตะโกเป(ยน หมูที่ 9
จากสระนายทองหลอ นิกูลรัมยถึงถนนลาดยางบานหนองตะเสก

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
39. โครงการจางกอสรางถนน คสล.ภายในบานสก\วน หมูที่ 10
จากบานนางวรรณา ประเสริฐศรี ถึงศรีภูมิ

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

40. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานหนองโสน หมูที่ 11
ระยะที่ 1 จากบานนายเลียบ รอบแควน ถึงโคงลาดยางบานกลัน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน
41. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในบานโคกกลาง หมูที่ 12

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 453,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 448,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 446,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ
งบประมาณ 447,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

42. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในบานสวาย หมูที่ 13

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 447,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

43. โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 7 ประปาหมูบานสวายสอ
งบประมาณ 99,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

44. โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3จากบานนายประเสริฐ ถึงคลองหมูที่ 2
งบประมาณ 98,000 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
45. คาจางโครงการขุดลอกหวยจะเมิง หมูที่ 10 บานสก\วน

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

46. โครงการกอสรางถนน คสล. รหัสทางหลวงทองถิ่น บร.ถ.142-008
สายบานบุตาแพง หมูที่ 3 ถึงบานสวายสอ หมูที่ 7

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

งบประมาณ 380,000 บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

งบประมาณ 1,590,000บาท

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

47. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟRลทติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)
รหัสทางหลวงทองถิ่น บร.ถ.142-001 สายบานเมืองไผ หมูที่ 1 ถึงบานคันรุง หมูที่ 6
งบประมาณ 4,399,000.23 บาท

รูปกอนดําเนินการ

รูประหวางดําเนินงาน

รูปถายดําเนินการแลวเสร็จ

แผนงานเคหะและชุมชน
1.โครงการปรับปรุงอาคารสํ
งอาคารสํานักงาน

งบประมาณ 368,400บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห
1.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
งบประมาณ ๘,๐๔๘,๔๐๐.- บาท(โอนโดยกรมบั
โอนโดยกรมบัญชีกลาง)
ลาง
2.เบี้ยยังชีพคนพิการ
งบประมาณ ๓,๔๒๗,๒๐๐.- บาท (โอนโดยกรมบั
โอนโดยกรมบัญชีกลาง)
ลาง
3.เบี้ยยังชีพผูปVวยเอดส
งบประมาณ ๖๖,๐๐๐.- บาท(โอนเขาบั
โอนเขาบัญชีผูมีสิทธิ์)
4.โครงการเยี
โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสประจําป(งบประมาณ ๒๕๖๓
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

5.โครงการสงเสริ
โครงการสงเสริมอาชีพการทําน้ําพริกเผา หมูที่ ๓ ประจําป(งบประมาณ ๒๕๖๓
งบประมาณ ๒๐,000บาท

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูพิการจิตใจสดใส รางกายแข็งแรง ป(งบประมาณ ๒๕๖๓
๖.โครงการสรางเสริ

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.- บาท

โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และใหความชวยเหลือประชาชน
7.โครงการจั
งบประมาณ ๑0,000 บาท

๘.โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ
นกิ่งกาชาดอําเภอกระสัง

งบประมาณ ๒0,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
2.โครงการสั
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.
ดร สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ^าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จํานวน ๕ โครงการ)
๑. โครงการแขงขันกีฬาตําบลเมืองไผ

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

๒. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

๓. โครงการจัดงานเทศกาลของดีกระสัง

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

๔. โครงการจัดงานพิธีขึ้นเขาพนมรุงประจําป(
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)
๕. โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีประจําป(
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

ยุทธศาสตรการพั
ตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
นธรรมประเพณีทOองถิ่น
(จํานวน ๕ โครงการ)
๑. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวั
ษา
น)
งบประมาณ ๗๖๔,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบั
งบประมาณขอบัญญัติ)

๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจั
ษา คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
(รายหัว)
งบประมาณ ๒๖๕,๒๐๐ บาท (งบประมาณขอบั
งบประมาณขอบัญญัติ)
๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการจั
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
งบประมาณ ๒๖๕,๒๐๐ บาท (งบประมาณขอบั
งบประมาณขอบัญญัติ)
๔. โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรี
โรงเรียน
งบประมาณขอบัญญัติ)
งบประมาณ ๑,๔๐๘,๔๑๐ บาท (งบประมาณขอบั

รงการคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
ฐาน
๕. โครงการคาอาหารกลางวั
งบประมาณ ๒,๓๑๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบั
งบประมาณขอบัญญัติ)

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1. ตูเหล็กแบบ ๒ บาน
งบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

ประเภทครุภัณฑงานบOานงานครัว
๑. ตูเย็น
งบประมาณ ๙,๔๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)
๒. โต\ะอาหาร
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณขอบัญญัติ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.โครงการฝ`กอบรมและศึกษาดูงานใหความรูแกบุคลากรทองถิ่น สมาชิกสภาอบต. และผูนําชุมชนในเขตอบต.เมืองไผ
งบประมาณ 225,490 บาท

2.โครงการศูนยปฏิบัติงานการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย ประจําป( 2563
งบประมาณ 10,000บาท

แผนงานการเกษตร
1. โครงการปลูกปVาเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 17,250 บาท

รายละเอียดรายรั
ดราย บ – รายจายจริง ประจําป"งบประมาณ ๒๕63
63
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63
แสดงเปcนกราฟเสO
เสOน ไดOดังนี้

ชือแกน

รายได้ จัดเก็บเอง

รายได้ จดั เก็บเอง

200,000
000.00
150,000
000.00
100,,000.00
50,,000.00
-

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

14,909
909.89

59,131.70

147,103.77

178,334.91

ชือแกน

รายได้ ทรัี ฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
100%
80%
60%
40%
20%
0%
%
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุน

รายได้ ทีรัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน

หมวดภาษีจดั สรร

หมวดเงินอุดหนุน

๑๘,๑๔๖,๐๗๒.๙๓

๒๒
๒๒,๗๙๐,๔๔๗.๐๐

รายงานการเงิน

รายจ่ าย
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)
งบลงทุน (ค่าทีดินและสิงก่อสร้ าง) -เงิ
เงินอุดหนุนระบุ…
งบลงทุน (ค่าทีดินและสิงก่อสร้ าง) -เงิเงินงบประมาณ
งบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์) -เงิ
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะ…
งบลงทุน (ค่าครุภณ
ั ฑ์) -เงิเงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน (ค่ค่าสาธารณูปโภค
โภค)
งบดําเนินงาน (ค่าวัสดุ) -เงิ
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
งบดําเนินงาน (ค่าวัสดุ) -เงิ
เงินงบประมาณ
งบดําเนินงาน (ค่าใช้ สอย)
งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน)
งบบุคลากร (เงิ
เงินเดือน)
น -ฝ่ ายประจํา
งบบุคลากร (เงินเดือน)) -ฝ่ ายการเมือง
รายจ่าย (งบกลาง)

๒,๕๑๕,๖๘๘.๘๑
๖,๓๖๙,๐๐๐.๒๓
๑,๔๓๑,๖๐๐.๐๐
๕๙,๘๐๐.๐๐
๓๖๗,๕๔๐.๐๐
๒๖๙,๗๔๘.๖๗
๒๗,๓๙๖.๐๐
๑,๗๔๗,๔๖๓.๖๘
๓,๓๘๙,๙๙๙.๓๗
๖๗๕,๑๐๑.๐๐

รายจ่าย

๑๐,๗๐๒,๗๒๙.๐๐
๓,๐๐๓,๑๒๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑,๓๐๐,๕๑๔.๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐
๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คณะผูOจัดทํา
บรรณาธิการ

: นายธนะกิ
ธนะกิจ สังขนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

กองบรรณาธิการ

: นายสุ
ยสุรชัย ขวัญศิวิไลย นักป^องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด
: นางสุสุจิตตา นุกอนรัมย นักจัดการงานทั
ก
่วไปชํานาญการ
: นางสุพรรษา ชาวกลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
: นางสาวดวงใจ พวงทาว เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
: นางแสงเดือน สวงรัมย ผูชวยนักประชาสัมพันธ
: นางสาวพรรณิภา วิโยครัมย ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
: ทุกกอง/สั
กกอง งกัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

