คํานํา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายชูชาติ จันทรวัฒนพงษ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลฝายหลวง ในรอบระยะเวลา 1 ป งบประมาณ เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อให
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่น มีสวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 58/5 ได
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
สวนที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาที่จายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาที่จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 4 รายงานสถานะทางการเงินประจําป พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งชองทางที่สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับดูแลการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง ตามหลัก
ธรรมาภิบาลตอไป

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 คําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
1
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
6
สวนที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน
9
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาที่จายจากเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาที่จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนที่ 4 รายงานสถานะทางการเงินประจําป พ.ศ. 2562
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สวนที่ 1
คําแถลงนโยบายของผูบริหารทองถิ่น

นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนา
“พัฒนาคุณภาพชีวิตอยูอยางมีคุณคา บริการชาวประชาอยางทั่วถึง”
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางพัฒนาการเกษตร
1.2 แนวทางพัฒนาการสงเสริมอาชีพ
1.3 แนวทางพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค
- พัฒนาการคมนาคมขนสงและระบบการระบายน้ํา
- พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
1.4 แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูอยางมีคุณคา
2. ยุทธศาสตรดานสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 แนวทางพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการศึกษาและการรับรูขอมูลขาวสาร
2.2 แนวทางพัฒนาสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2.3 แนวทางพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.4 แนวทางพัฒนาการปองกันและระงับโรคติดตอ
2.5 แนวทางพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
3. ยุทธศาสตรดานวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
3.2 แนวทางพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดสุนทรียภาพและการกีฬา
4. ยุทธศาสตรดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน หมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม
4.3 แนวทางพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนและทางสาธารณะ
5. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
5.2 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อใหการบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายตําบลฝายหลวง
1. นโยบายการจัดการบริหารโครงการดานโครงสรางขั้นพื้นฐาน
2. นโยบายการจัดการโครงการตามอํานาจหนาทีแ่ หงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มาตรา 66 67 และ 68
3. รูปแบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
หมวดที่ 1
1. การจัดทําโครงการตางๆ จะยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญโดยยึดจากแผนที่ประชาชน
ในแตละหมูบานไดจัดทําประชาคมสงแผนเขามายัง อบต.
2. การจัดทําโครงการที่เปนโครงการพื้นฐานจะตองมีการทําประชาคมสถานที่กอสรางของโครงการดวยและ
มีการลงนามมอบหมายสิทธิใหเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในกรณีที่สถานที่กอสรางเปนของเอกชน โดยไมมีการ
บังคับขูเข็ญ
3. โครงการที่เปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน ประปาหมูบาน เปนตน จะตองสํารวจหาแหลงน้ําให
พบและเพียงพอตอการบริโภค จึงจะลงมือทําการกอสราง ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได
หมวดที่ 2
ตามมาตรา 66 67 และ 68 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจะตองครอบคลุมทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งนํามาประมวลได 9 ดาน ดังนี้
ดานอุปโภคบริโภค
1. ถนน
1) สนับสนุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทอระบายน้ําทั้งในหมูบานและโรงเรียน
2) สนับสนุนการปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรัง
3) สนับสนุนการตัดถนนสายใหม
2. ไฟฟา
1) สนับสนุนการขยายไฟฟาเพื่อการเกษตร
2) สนับสนุนไฟฟาสาธารณะทุกหมูบาน
3. ประปา
1) สนับสนุนการสรางระบบน้ําประปาใหครบทั้งตําบล
2) สนับสนุนการขยายระบบประปา
3) สนับสนุนการซอมแซมประปาใหใชการได
4) สนับสนุนเครื่องกรองน้ําสะอาดเพื่อบริโภค
ดานสาธารณสุข
1) สนับสนุนการอบรมผูน ําชุมชนดานสาธารณสุข
2) สนับสนุนการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก โรคมาเลเรีย โรคแลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) และ
ทรายอะเบท
3) สนับสนุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
4) สนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
5) สนับสนุนการศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
6) สนับสนุนเครื่องพนหมอกควันกําจัดยุงลาย
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ดานคุณภาพชีวิตและสังคม
1) สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ ครบ 100%
2) สนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงาน อสม. อปพร. ตามสมควร และตามอํานาจหนาที่
3) สนับสนุนสถานที่และอุปกรณการกีฬาและสงเสริมการออกกําลังการทุกหมูบาน
4) สนับสนุนชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ
ดานเศรษฐกิจ
1) สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ
2) สนับสนุนโครงการกระตุนเศรษฐกิจหมูบาน
3) สนับสนุนการศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ
4) สนับสนุนเมล็ดพันธุ ตนพันธุ และกลาพันธุใหกลุมอาชีพ
5) สนับสนุนสงเสริมการปรกอบอาชีพและเกษตรพอเพียง
6) สนับสนุนการทาปุยอินทรียชีวภาพ
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑ
2) สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน ทุกโรงเรียน ในพื้นที่ตําบลฝายหลวง
3) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ สถานศึกษา สนามเด็กเลนพรอมอุปกรณ
4) สนับสนุนอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน
5) สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน
6) สนับสนุนการศึกษาดูงานของสถานศึกษา
7) สนับสนุนการทํานุบํารุงทางศาสนา
8) สนับสนุนงานบุญประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น
9) สนับสนุนการจัดงานวันสําคัญของชาติและศาสนา
10) สนับสนุนภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) สนับสนุนการทําแนวรั้วเขตที่ดินและปาสาธารณประโยชน
2) สนับสนุนการปลุกปาชุมชน และการปลูกปาในที่ดินสาธารณประโยชนตางๆ เพื่อลดภาวะโลกรอน
3) สนับสนุนการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) สนับสนุนการอบรมเยาวชนใหรูจักรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการเกษตร
1) สนับสนุนการสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2) สนับสนุนการทําการเกษตรแบบครบวงจร
3) สนับสนุนสงเสริมการตลาดผลผลิตการเกษตร
4) สนับสนุนการใหความรูดานการเกษตร
5) สนับสนุนการศึกษาดูงานทางการเกษตร
6) สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร
7) สนับสนุนการแปรรูปผลผลิต
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8) สนับสนุนการจัดงานทางการเกษตร
9) สนับสนุนอบรมอาชีพทางการเกษตร
10) สนับสนุนการบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับผลผผลิตทางการเกษตร
ดานการเมือง การปกครอง
1) สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) สนับสนุนการอบรมอาสาประชาธิปไตย
3) สนับสนุนการอบรมประชาธิปไตยใหผูนําทุกระดับ
4) สนับสนุนสงเสริมความสัมพันธระหวางฝายทองที่และฝายทองถิ่นใหมีทิศทางเดียวกัน
5) จัดระเบียบสังคม ประชามติ ขอบัญญัติตําบล
ดานอื่นๆ
1) สนับสนุนใหมีรถดับเพลิงและรถกูชีพกูภัยประจําตําบล
2) สนับสนุนการติดตอประสานงานกับองคกรเครือขายและหนวยงานของรัฐ เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
3) สนับสนุนการยกระดับองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
หมวดที่ 3
การบริหารงานตองยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ
1. การมีสวนรวมของประชาชน
2. ความโปรงใส
3. สามารถตรวจสอบได
4. ยึดหลักคุณธรรม
5. ยึดประโยชนสูงสุดของประชาชน
การจัดทําโครงการทุกโครงการจะตองยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดทําตาม
ความตองการของประชาชนอยางแทจริงการจัดทําโครงการทุกโครงการจะตองมีความโปรงใส เมื่อโครงการจะ
ลงสูหมูบานใดจะตองมีการประกาศใหทราบลวงหนา ไมนอยกวา 7 วัน ทั้งทางเอกสาร และทางหอกระจายขาวการ
จัดทําโครงการทุกโครงการจะตองสามารถตรวจสอบไดหากมีความสงสัยวาโครงการนั้นๆ มีการทุจริตสามารถขอ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไดตามที่กฎหมายไดกําหนดไว การจัดทําโครงการทุกโครงการจะตองยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการบริหารงานการจัดทําโครงการทุกโครงการจะตองยึดประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
โดยไมมีอคติหรือลําเอียง ไมมีการนําเอาผลประโยชนสวนรวมเขามาเปนของตนเองและหมูคณะ
ขั้นตอนในการรับรูขอมูลขาวสาร ในการจัดซื้อจัดจาง
1. ประชาชนมีสวนรับรูในการสอบราคา หรือประกวดราคา โดยขอทราบผลการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา และการตรวจรับงาน
2. แจงใหประชาชนทราบในกรณีมีการสอบราคา หรือประกวดราคา วาหางหุนสวน หรือบริษัทใดชนะการ
สอบราคาหรือประกวดราคา โดยมีการแจงขาวใหทราบทางเอกสาร และทางหอกระจายขาว

5
สิทธิในการรับการบริการจากองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
1. สํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง สรางขึ้นดวยภาษีอากรของประชาชน ประชาชน
จะตองไดรับการบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันและเปนกันเอง
2. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใหบริการ ของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวงตามความเปนจริง โดยไมมีอคติลําเอียง
สิทธิในการรับรูการประชุมสภา
1. แจงการประชุมใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
2. สามารถขอเขารวมรับการประชุมแตไมมีสิทธิในการออกเสียง
3. อาจจัดใหมกี ารถายทอดเสียงการประชุมทางหอกระจายขาว
4. จัดใหมีการประชุมสัญจรตามหมูบานตางๆ เปนครั้งคราว
สําหรับแนวนโยบายทั้ง 5 ดาน ที่กระผมไดเสนอไปแลวนั้นยังมีอีกหลายสวนที่ยังบกพรองอยู ซึ่งกระผม
จะตองมีการเรียนเชิญผูที่มีความรูในแตละดาน มารวมกําหนดแผนเพื่อพัฒนาทองถิ่นตําบลฝายหลวงของเราใหมี
ประสิทธิภาพและความเจริญรุดหนาตามลําดับตอไป ขอขอบคุณครับ

สวนที่ 2
ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
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สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ตําบลฝายหลวงตั้งอยูทางทศเหนือของอําเภอลับแล หางจากอําเภอลับแล 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 83
ตารางกิโลเมตร 51,875 ไร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับเทศบาลตําบลหัวดง, ตําบลแมพูล, ตําบลนานกกก
ทิศใต
ติดตอกับเทศบาลศรีพนมมาศ และตําบลชัยจุมพล
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลทาเสา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลฝายหลวงมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสูงและภูเขาสูง สภาพดินในพื้นที่ราบเปน
ดินดําและดินเหนียว ในสวนของภูเขามีสภาพเปนดินเหนียวและดินลูกรัง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน มีสภาพอากาศรอนอบอาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแนน ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแตเ ดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุ มภาพัน ธ มีส ภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจั ด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 16 องศาเซลเซียสและลดต่ําลงจนถึง 6 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินตําบลฝายหลวงเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําทุกๆ ป เปนดินลึก เนื้อดินสวนใหญ
เปนดินรวนปนทราย ดินรวนถึงดินเหนียวและมีการทับถมของตะกอนลําน้ําในชวงเวลาที่แตกตางกัน ดินมีการระบายน้ําดี
ถึงเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ใชประโยชนที่ดินในการทํานา ปลูกพืชไร และพืชผัก
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลําน้ํา ลําหวย จํานวน 6 แหง ไดแก หวยพลู หวยปูเจา หวยหวาย หวยตาด หวยตาดนอย หวยไมซาง
และหวยตูบวัว
บึง คลองและอื่นๆ จํานวน 13 แหง ไดแก คลองแมพรอง คลองหมอ คลองงิ้ว คลองเอี่ยน คลองปู
พุฒ คลองแม แซะ คลองบอ ตน เสา คลองทุ งตนตาล คลองฝายหั ว ดอย ลํา เหมือ งออกทุงป า ยาง คลองหนองผัก บุ ง
คลองนอย และลําเหมืองหนองแมอินทร
สระกักเก็บน้ํา จํานวน 4 แหง ไดแก สระน้ําสาธารณะรองผักบุงหมูที่ 9 สระน้ําสาธารณะหมูที่ 8
สระน้ําวัดมอนนอย สระน้ําชําตนมวง และสระสาธารณะ ม.11 หวยผึ้ง
ฝาย จํานวน 10 แหง ไดแก ฝายหลวง ฝายปาขี้ ฝายตนไฮ ฝายหัวดอย ฝายนอย ฝายขัวสูง ฝายนาโปง
ฝายหัวทุง ฝายนาใหม ฝายหวยพลู และฝายหวยปูเจา
บอน้ําตื้น จํานวน 373 แหง
บอโยก จํานวน 11 แหง
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1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ตําบลฝายหลวงอุดมสมบูรณไปดวยปาไม โดยเฉพาะปาไมเศรษฐกิจ เชน ตนทุเรียน ลางสาด
ลองกอง มังคุด กาแฟ สภาพพื้นที่ของตําบลเปนภูเขาสลับกับที่ราบลุม มีน้ํา และปาไม อุดมสมบูรณ ประชาชนมีฐานะ
ปานกลาง พอมี พอกิน
2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จํานวน 13 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานเชียงแสน
หมูที่ 2 บานน้ําทวม
หมูที่ 3 บานนารี
หมูที่ 4 บานมอนปางิ้ว
หมูที่ 5 บานทุงเอี้ยง
หมูที่ 6 บานตนมวง
หมูที่ 7 บานทองลับแล
หมูที่ 8 บานทวมแลง
หมูที่ 9 บานวัดปา
หมูที่ 10 บานทองลับแลพัฒนา
หมูที่ 11 บานทุงพัฒนา
หมูที่ 12 บานตนมวงใต
หมูที่ 13 บานปากทางเหนือ
2.2 การเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555
มีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง
จํานวน 7,874 คน มีผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลฝายหลวงและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง จํานวน 6,180 คน
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
สถิติประชากรจากทะเบียนบานแยกรายพื้นที่ ระดับตําบล ขอมูลของตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล
ณ เดือนกันยายน 2561 จํานวนทั้งสิ้น 9,730 คน แยกเปน ชาย 4,888 คน หญิง 4,842 คน
สถิติบานจากทะเบียนบานแยกรายพื้นที่ ระดับตําบล ขอมูลของตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล ณ
เดือนกันยายน 2561 จํานวนทั้งสิ้น 3,899 หลังคาเรือน แยกเปน
หมูที่ 1 บานเชียงแสน
264 หลังคาเรือน
หมูที่ 2 บานน้ําทวม
315 หลังคาเรือน
หมูที่ 3 บานนารี
445 หลังคาเรือน
หมูที่ 4 บานมอนปางิ้ว
500 หลังคาเรือน
หมูที่ 5 บานทุงเอี้ยง
168 หลังคาเรือน
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หมูที่ 6 บานตนมวง
หมูที่ 7 บานทองลับแล
หมูที่ 8 บานทวมแลง
หมูที่ 9 บานวัดปา
หมูที่ 10 บานทองลับแลพัฒนา
หมูที่ 11 บานทุงพัฒนา
หมูที่ 12 บานตนมวงใต
หมูที่ 13 บานปากทางเหนือ
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
นอยกวา 1 ป
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 20 ป
21 - 30 ป
31 – 40 ป
41 - 50 ป
51 – 60 ป
61 – 70 ป
71 – 80 ป
81 – 90 ป
91 ป ขึ้นไป
รวม

339
233
288
179
376
318
173
357

หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน
หลังคาเรือน

เพศชาย เพศหญิง
0
0
64
58
126
134
393
310
473
385
459
460
676
589
688
730
570
568
228
278
104
126
12
31
3,793 3,669

รวม
0
122
260
703
858
919
1,265
1,418
1,138
506
230
43
7,462

สวนที่ 3
รายงานผลการดําเนินงาน
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ฝายหลวง
งบตาม
งบประมาณที่
ขอบัญญัต/ิ เทศ เบิกจายจริง
บัญญัติ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แหลงที่มา

1. โครงการขยายไฟฟาสาธารณะถนน
หลังสนามกีฬา ม.2
2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
สามแยกหนองนาเกลือ- สี่แยก
โรงพยาบาลลับแล ม.4
3. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ม.11 สายหวยหวาย-โกดังหอม
4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ม.
13ซอยตาพลอย

กองชาง

ขอบัญญัติ

233,100 211,519.90

กองชาง

ขอบัญญัติ

189,400 164,274.30

กองชาง
กองชาง

โอนตั้งเปน 71,224.81 71,224.81
รายการใหม
ขอบัญญัติ 356,000 355,000

5. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา
โรงจอดรถองคการบริหารสวนตําบล
ฝายหลวง
6. โครงการกอสรางระบบกรองน้ํา
บาดาลและถังน้ําใสประปา ม.5
7. โครงการขุดลอก ลําหวยหมอ ม.11

กองชาง

ขอบัญญัติ

254,000

253,000

กองชาง

ขอบัญญัติ

829,000

0

กองชาง

378,000

378,000

8. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมูบาน ม.9 ตําบลฝายหลวง
9. โครงการกอสรางถนน คสล.สายฝาย
ตนไฮ-มอนปูขิ่น หมู 3 บานนารี ขนาด
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร
หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 960 ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

กองชาง

โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
จายขาดเงิน
สะสม

478,000

444,000

461,000

460,000

อบต.ฝายหลวง

หมายเหตุ

ดานเศรษฐกิจ

กองชาง

โอนไปโครงการอื่น
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10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ซอยบานนางแกว จันมา หมู 12
บานตนมวงใต รางระบายน้ําขนาดกวาง
0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 130
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ปายโครงการ
11. โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
โปงคาง-ทาเสา หมู 13 บานปากทาง
เหนือ ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร
ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 840 ตารางเมตร
ตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมปาย
โครงการ
12. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนางเล็ก จันทร ถึงฝายปูปุม หมู 1
ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 340
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1020 ตารางเมตร ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด พรอมปาย
โครงการ
13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม
สายทาง อต.ถ.64-008 ตอเขต
เทศบาลควบคุม เขาน้ําตก หมู 2 บาน
น้ําทวม โดยเทถนน คสล. ขนาดกวาง
4.30 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 430
ตารางเมตร
14. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม
สายทาง อต.ถ.64-005 บานน้ําทวมฝายหลวง (บริเวณคอสะพานทุงแม
ลาม) หมู 2 บานน้ําทวม โดยเทถนน
คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 20
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

207,000

206,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

404,000

403,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

496,000

490,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

244,000

242,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

241,900

239,000
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15. โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติก
คอนกรีต สายทาง อต.ถ. 64-003
บานนารี-บานหวยปูเจา หมู 3 บาน
นารี ขนาดผิว ทางกวาง 6.00 เมตร
ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 5
เซนติเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,620 ตารางเมตร
16. โครงการกอสรางถังน้ําใส ขนาด
100 ลบ.ม. อบต.ฝายหลวง หมู 4
บานมอนปางิ้ว
17. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานลุงเฉย หมู 6 บานตนมวง ขนาด
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 99 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 302.25 ตารางเมตร
18. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
รอบวัดมอนใหญ หมู 7 บานทองลับแล
ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 55
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 218 ตารางเมตร
19. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
หวยหวาย หมู 8 บานทวมแลง ชวงที่
1 ขนาดถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว
80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ชวงที่
2 ขนาดถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว
400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตาราง
เมตร
20. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
เลียบคลองงิ้ว หมู 9 บานวัดปา ขนาด
ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 1020 ตารางเมตร
21. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
เขาวัดมอนนอย หมู 10 บานทองลับ
แลพัฒนา ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 900 ตารางเมตร

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

497,000

495,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

499,000

489,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

188,000

185,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

103,000

100,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

493,000

487,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

496,000

490,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

438,000

432,000
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22. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายณกรณ หมู 11 บานทุงพัฒนา
ถนาดถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว 80
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 160 ตาราง
23. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานใหมหนีน้ํา หมู 11 บานทุงพัฒนา
ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 130
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 390 ตารางเมตร
24. โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีต สายทาง อต.ถ. 64-002
บานหนองนาเกลือ หมู 13 บานปาก
ทางเหนือ ชวงที่ 1 ขนาดผิวทางกวาง
6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย
5 เซนติเมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวทาง
กวาง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา
เฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม นอย
กวา 1,620 ตารางเมตร
25. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.
ซอยบานนายสวย ดีโพธิ์ หมูที่ 2 บาน
น้ําทวม ขนาดถนนกวาง 3.50 เมตร
ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 372 ตารางเมตร
วางทอระบายน้ํา คสล.Æ 0.40 เมตร
จํานวน 105 ทอน บอพักคสล. ขนาด
0.80X0.80X1.00 เมตร จํานวน 12
บอ
26. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
บานลุงหมอง หมู 3 บานนารี ชวงที่ 1
กวาง 3 เมตร ยาว 67 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร
ยาว 22 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 267 ตารางเมตร

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

77,000

73,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

193,000

186,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

490,000

489,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

458,000

432,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

137,000

136,500
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27. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายเที่ยง เพ็ชรเมือง หมู 3 บาน
นารี ขนาดถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว
90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 225 ตารางเมตร
28. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
มนุษยวานร หมู 3 บานนารี ขนาดถนน
กวาง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
187.50 ตารางเมตร
29. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
เลียบคลองหมอ หมู 4 บานมอนปางิ้ว
ขนาดผิวทางกวาง 2.50 เมตร ยาว
75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 187.50 ตารางเมตร
30. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.
ซอยบานกํานันเสมียน หมูที่ 5 บานทุง
เอี้ยง ชวงที่ 1 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว
10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ชวงที่
2 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 372 ตารางเมตร วางทอ
ระบายน้ํา คสล. Æ 0.80 เมตร จํานวน
105 ทอน บอพัก คสล. ขนาด
0.80X0.80X1.00 เมตร จํานวน 12
บอ
31. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
หวยชําบอน หมู 7 บานทองลับแล
ขนาดถนนกวาง 3 เมตร ยาว 270
เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 810 ตารางเมตร
32. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คสล. สายฮองนาเหล็ก ตอนบน หมู 7
บานทองลับแล ขนาด 2.40 X 2.40

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

108,000

107,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

89,000

89,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

339,000

338,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

477,000

452,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

389,000

388,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

212,000

211,000

เมตร ยาว 6.00 เมตร จํานวน 1 ชอง
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33. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สวนกํานันรัตน ประสารศรี หมู 8 บาน
ทวมแลง ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร
ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 487.50 ตาราง
เมตร
34. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายชํานาญ ดีณรงค หมูที่ 9 บาน
วัดปา ขนาดถนนกวาง 2.50 เมตร
ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 175 ตารางเมตร
35. โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
นายายตอม หมู 10 บานทองลับแล
พัฒนา ขนาดถนนกวาง 3 เมตร ยาว
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร
36. โครงการเสริมผิวทางพราราแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายทางอต.ถ. 64012 สายทางเขาวัดทุงเอี้ยง หมู 11
บานทุงพัฒนา ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 5 ซม. ชวง
ที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 16 เมตร หนา
เฉลี่ย 5 ซม. ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร หนาเฉลี่ย 5 ซม.
ระยะทางดําเนินการทั้งโครงการ 225
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,171
ตารางเมตร
37. กอสรางถนน คสล. ซอยนายอุดม
พิมพไลย หมู 11 บานทุงพัฒนา ขนาด
ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 140 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 420 ตารางเมตร

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

239,000

328,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

89,000

89,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

289,000

288,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

459,000

458,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

199,000

198,000
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38. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายทาง อต.ถ. 64-001 สาย
บานตนมวง-บานแมพูล หมู 12 บาน
ตนมวงใต ชวงที่ 1 กวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 96 เมตร ชวงที่
2 กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 80 เมตร
39 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ประหยัด หมูที่ 13 บานปากทางเหนือ
ขนาดถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว 90
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 225 ตารางเมตร
40. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปา
หมูบานตําบลฝายหลวง หมู 4 บาน
มอนปางิ้ว ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ
41. กอสรางถนน คสล.สายหวยน้ําริน
หมู 10 บานทองลับแลพัฒนา ขนาด
ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 330 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 900 ตารางเมตร

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

484,000

475,000

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

108,000

107,500

กองชาง

จายขาดเงิน
สะสม

495,000

492,000

กองชาง

จายขาด 405,000
เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

403,000

42. ปรับปรุงระบบประปา หมู 11
บานทุงพัฒนา ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ

กองชาง

จายขาด 494,000
เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

ยังไมไดกอหนี้

43. กอสรางถนน คสล.(ขามสะพาน
เมรุ) ไปนาซางมอนวัวโตน หมู 12
บานตนมวงใต ขนาดถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร
44. กอสรางถนน คสล.ซอยสมเด็จ หมู
13 บานปากทางเหนือ ขนาดถนนกวาง
3 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย

กองชาง

จายขาด
เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

กอหนี้ผูกพัน

กองชาง

จายขาด 472,000
เงินทุนสํารอง
เงินสะสม

61,000

470,000

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,050 ตารางเมตร
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ดานสังคม
45. โครงการสนับสนุนศูนยชวยเหลือ
ประชาชน
46. โครงการบรรเทาทุกขและ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยและ
ผูดอยโอกาสในอําเภอลับแล
47. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
48. โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
49. วันเด็กแหงชาติ
50. โครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข อบต.ฝายหลวงประจําป
2562
51. โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอ
วี ประจําป 2562
52. โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก
53. โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกยา
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี
54. การปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
55. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
56. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต
57. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบล
ฝายหลวง ประจําปงบประมาณ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

30,000

30,000

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

20,000

20,000

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

180,000

172,550

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

367,580

353,530

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ขอบัญญัติ
ขอบัญญัติ

70,000
260,000

0
0

ไมใชงบฯ
ไมดําเนินการ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

20,000

0

ไมดําเนินการ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

114,450

106,150

ไมใชงบฯ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

61,600

42,930

ไมใชงบฯ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

10,000

0

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

2,850

1,575

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

2,850

2,850

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

50,950

0

ไมดําเนินการ

ไมดําเนินการ

2562
58. โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
ตําบลฝายหลวง

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

50,000

0

ไมดําเนินการ
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ดานวัฒนธรรม
59. โดรงการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง สํานักปลัด
กับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
60. โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท
สํานักปลัด
องคราชันสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
61. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกีย สํานักปลัด
ติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาพิเษก
62. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
สํานักปลัด
ติด อปท. ลับแลสัมพันธ
63. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
สํานักปลัด
ติด (ฝายหลวงเกมส)
64. โครงการแขงขันกีฬาไทคัพ
สํานักปลัด
มหกรรมกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย
65. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล
สํานักปลัด
มวลชน “อําเภอลับแลคัพ”
66. โครงการจัดขบวนแหเขารวมงาน สํานักปลัด
นมัสการพระแทนศิลาอาสน
67. งานประเพณีลอยกระทง
สํานักปลัด
68. งานประเพณีสงกรานตรดน้ําดํา
สํานักปลัด
หัวผูสูงอายุ
69. งานประเพณีแหน้ําขึ้นโฮง สรงน้ํา สํานักปลัด
เจาฟาฮามกุมาร
ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
70. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
สํานักปลัด
และใหความรูเกี่ยวกับลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ตนทาง ป 2562
ดานการเมือง การบริหาร
71. คาใชจายในการดําเนินการ
สํานักปลัด
เลือกตั้ง

โอนตั้งเปน
ราชการใหม
ขอบัญญัติ

50,000

40,882

34,810

0

โอนตั้งเปน
ราชการใหม

46,800

0

ไมใชงบประมาณ/
โอนไปโครงการอื่น

ขอบัญญัติ

168,200

0

ขอบัญญัติ

241,620

0

ขอบัญญัติ

30,000

0

ขอบัญญัติ

22,920

0

ขอบัญญัติ

25,000

0

ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น
ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น
ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น
ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น
ดําเนินการไมใช
งบประมาณ

ขอบัญญัติ
ขอบัญญัติ

196,580
50,000

192,950
0

ขอบัญญัติ

333,900+
33,850

367,750

โอนตั้งเปน
ราชการใหม

50,000

40,882

ขอบัญญัติ

600,000

0

ไมใชงบประมาณ

ดําเนินการไมใช
งบประมาณ

ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น

72. โครงการจัดทําวารสารปฏิทินป
ใหม

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

80,000

80,000
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73. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง
74. โครงการรวมพลังทําดีเพื่อแม 12
สิงหามหาราชินี
ครุภัณฑ
75. เกาอี้บุนวม

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

300,000

0

ไมดําเนินการ/โอน
ไปโครงการอื่น

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

34,810

0

ดําเนินการไมใช
งบประมาณ

สํานักปลัด

9,600

9,600

76. เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง

สํานักปลัด

8,000

8,000

77. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ขนาด 36,000 บีทียู
78. ตูเหล็กแบบ 2 บาน

สํานักปลัด

โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
ขอบัญญัติ

47,000

46,000

88,000

72,000

13,000

13,000

38,400

38,400

15,000
196,000

12,000
196,000

23,000

23,000

17,000

17,000

31,600

31,600

79. โตะทํางานพรอมกระจก

สํานักปลัด/
กองคลัง
สํานักปลัด

80. โตะประชุม

สํานักปลัด

81. โตะเอนกประสงค
82. ซุมเฉลิมพระเกียรติฯ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

83. ผามานชนิดกันแสงยูวีพรอมติดตั้ง

สํานักปลัด

84. มานปรับแสงชนิดกันแสงยูวีพรอม
ติดตั้ง
85. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED
ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
86. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง
87. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800
VA จํานวน 6 เครื่อง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
ขอบัญญัติ
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
ขอบัญญัติ

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

8,600

8,000

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ

15,000

13,200

88. พัดลมโคจร
89. เครื่องคอมพิเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ขอบัญญัติ
ขอบัญญัติ

6,600
44,000

6,600
44,000
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90. เครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจง
91. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
92. โทรทัศน แอล อี ดี
93. รถจักรยานยนตสามลอ
94. เครื่องออกกําลังกาย
95. รถบรรทุก (ดีเซล)
96. ปายเหล็กประชาสัมพันธ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

97. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษ A3
98. ประตูมวนเหล็กพรอมติดตั้ง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

99. โตะทํางานพรอมเกาอี้บุนวมไมมี
ลอ
100. เครื่องสูบน้ํา (แบบหอยโขง)

สํานักปลัด

101. เครื่องสูบน้ําบาดาล 2 แรง 3
ตัว
101. เครื่องสูบน้ําบาดาล 3 แรง

สํานักปลัด

102. เครื่องสูบน้ําบาดาล 1.5 แรง

สํานักปลัด

103. เครื่องเชื่อมทอ PVC

สํานักปลัด
รวม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ขอบัญญัติ 250,000
ขอบัญญัติ
28,200
ขอบัญญัติ
26,500
ขอบัญญัติ
62,500
ขอบัญญัติ 426,000
ขอบัญญัติ 1,980,000
โอนตั้งเปน
3,500
รายการใหม
ขอบัญญัติ
7,100

250,000
25,900
0
62,500
426,000
0
3,500

โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม
โอนตั้งเปน
รายการใหม

50,000

50,000

4,100

4,100

11,000

11,000

135,000

135,000

54,000

54,000

56,000

56,000

35,000

35,000

7,000

21,547,194.81 15,917,968

ไมจัดซื้อ

กันเงินเหลื่อมป

