
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 โครงการเรารักสุขภาพเพือ่ต่อต้านเสพติด 17,700.00       กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 44,480.00       กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,224,900.00   ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,183,200.00   ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,390.00     กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพือ่สร้างความรู้รักสามัคคี 54,060.00       กองการศึกษา

ของประชาชนในชุมชน

ภูมิปญัญาท้องถ่ิน

1 โครงการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานการจดัการศึกษาของเทศบาล 45,379.00       กองการศึกษา

2 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 10,000.00       กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 230,300.00     กองการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 165,310.00     กองการศึกษา

ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,041,700.00   กองการศึกษา

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 600,000.00     กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 120,000.00     กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 300,000.00     กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 9,000.00         กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

บัญชีสรุปโครงการ

เทศบาลต าบลป่าโมก

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561)

งบประมาณ หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวติอาชีพรายได้และคุณค่าทางสังคม

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและ



หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีสรุปโครงการ

เทศบาลต าบลป่าโมก

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561)

งบประมาณ หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 100,000.00     กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 57,600.00       กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวนั 2,068,000.00   กองการศึกษา

13 โครงการอาหารเสริม(นม) 917,592.80     กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 62,000.00       กองการศึกษา

ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

15 โครงการจัดงานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 55,897.25       กองการศึกษา

16 โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ 137,624.00     กองการศึกษา

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนในการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนฯ 800.00           ส านักปลัดเทศบาล

18 โครงการวันจัดต้ังเทศบาลต าบลป่าโมก 20,230.00       ส านักปลัดเทศบาล

19 โครงการจัดการร าลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 90,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

20 โครงการจัดท าซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 282,713.91     ส านักปลัดเทศบาล

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ 14,900.00       ส านักปลัดเทศบาล

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดถนนทางเท้า ตลาดสด และพืน้ทีอ่ื่น 371,700.00     กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลต าบลป่าโมกปีงบประมาณ 2561

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก 371,700.00     กองสาธารณสุขฯ

ปีงบประมาณ 2561

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 57,500.00       กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง)ปีงบประมาณ  2561

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ



หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีสรุปโครงการ

เทศบาลต าบลป่าโมก

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561)

งบประมาณ หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

1 การจัดท าระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ(E-GP) -                กองคลัง

2 การจัดท าระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) -                กองคลัง

3 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บเงินตลาดทางเท้า 68,400.00       กองคลัง

4 ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน -                กองคลัง

5 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ -                กองคลัง

6 จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX -                กองคลัง

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 25,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอป่าโมก

8 โครงการเงินส ารองจ่าย 493,881.00     ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 173,849.00     ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1,040.00         ส านักปลัดเทศบาล

11 โครงการจดัหาวัสดุอปุกรณ์ซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น 378,613.50     ส านักปลัดเทศบาล

ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล

12 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส านักงานและซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 38,890.00       ส านักปลัดเทศบาล

13 โครงการจัดซ้ือแมกกะโฟน(โทรโข่ง) ขนาด 80 โวลต์ 1,800.00         ส านักปลัดเทศบาล

14 โครงการจัดซ้ือแมกกะโฟน(โทรโข่ง) ขนาด 15 โวลต์ 1,000.00         ส านักปลัดเทศบาล

15 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุตฯ 4,500.00         ส านักปลัดเทศบาล

16 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตฯ 6,500.00         ส านักปลัดเทศบาล

17 โครงการจัดซ้ือถังน าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตรฯ 8,934.50         ส านักปลัดเทศบาล

18 โครงการจัดซ้ือปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 300 วัตต์ฯ 8,025.00         ส านักปลัดเทศบาล

19 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 138,000.00     ส านักปลัดเทศบาล

และพืน้ทีโ่ดยรอบอาคาร

20 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดสถานีขนส่งป่าโมก 60,840.00       ส านักปลัดเทศบาล

และพืน้ทีโ่ดยรอบอาคาร

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการเมอืงการบริหารและ



หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีสรุปโครงการ

เทศบาลต าบลป่าโมก

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561)

งบประมาณ หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

21 โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาต้นไม้ สวนหยอ่มและท าความสะอาด 69,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

พระบรมราชนุสาวรีย์ฯ

22 โครงการเวทีประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ 23,310.00       ส านักปลัดเทศบาล

23 ค่าช าระหนี้เงินต้น 955,714.29     ส านักปลัดเทศบาล

24 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 76,240.00       ส านักปลัดเทศบาล

25 โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีฯ 15,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

26 โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแลต้นไม้ สวนหยอ่มในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก 54,900.00       กองช่าง

27 โครงการด าเนินการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลส าคัญ -                ส านักปลัดเทศบาล

28 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,490.00         กองสาธารณสุขฯ

29 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,600.00       กองสาธารณสุขฯ

 - 

ยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน



หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีสรุปโครงการ

เทศบาลต าบลป่าโมก

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2561(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561)

งบประมาณ หมายเหตุยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา



7,748,730.00   



6,329,046.96   

800,900.00      





2,640,527.29   

17,519,204.25  














