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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการเรารักสุขภาพเพือ่ต่อต้านเสพติด 26,100.00       กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,000.00         กองสาธารณสุขฯ
3 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 14,800.00       กองสาธารณสุขฯ
4 โครงการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 12,336.00       กองสาธารณสุขฯ
5 โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 44,000.00       กองสาธารณสุขฯ
6 โครงการเรารู้ทัน "เอดส์" และป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 17,700.00       กองสาธารณสุขฯ
7 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,094,800.00  ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ 1,224,800.00  ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน- 10,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

ผู้ประสบสาธารณภัยกิ่งกาชาดอ าเภอป่าโมก
11 โครงการครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจและสร้า 211,250.00     ส านักปลัดเทศบาล

งความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 242,500.00     กองการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 172,810.00     กองการศึกษา
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,035,708.00  กองการศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน 2,032,000.00  กองการศึกษา
5 โครงการอาหารเสริม(นม) 903,311.20     กองการศึกษา
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าปัจจัยพืน้ฐาน- 76,000.00       กองการศึกษา

ส าหรับนักเรียนยากจน
7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 49,287.50       ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีอ าเภอป่าโมก 30,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

งบประมาณ หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน

กิจกรรม/โครงการ

บัญชีสรุปโครงการ
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  2(1  เมษายน 2561  -  30  กันยายน  2561)

เทศบาลต าบลป่าโมก

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพชีวติอาชีพรายได้และคุณค่าทางสังคม
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 349,325.00     กองการศึกษา

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 552,823.00     กองการศึกษา

ค่าหนังสือเรียน

11 โครงการจัดงานวประเพณีวันสงกรานต์ 49,367            กองการศึกษา

12 โครงการจัดงานวประเพณีวันเข้าพรรษา 36,200            กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด  กวาดถนน          743,430.00     กองสาธารณสุขฯ
และทางเท้าและงานเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 69,000.00       กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดแจ้ง)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิง้  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 32,150.00       กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการเมอืงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 การจัดท าระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ(E-GP) -                  กองคลัง
2 การจัดท าระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) -                  กองคลัง
3 ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน -                  กองคลัง
4 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ -                  กองคลัง
5 จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX -                  กองคลัง

6 โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 473,575.00     ส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 120,250.00     ส านักปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,067.00     ส านักปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 1,300.00         ส านักปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 5,533.00         ส านักปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และ 489,008.87     ส านักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล
12 โครงการจดัหาครุภัณฑ์ส านักงานและซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 139,615.00     ส านักปลัดเทศบาล

งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรม/โครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน

กิจกรรม/โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการเมอืงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานเพือ่ใช้ในการ- 29,400.00       ส านักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานธุรการ
14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานเพือ่ใช้ในการ- 29,400.00       ส านักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
15 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล 138,000.00     ส านักปลัดเทศบาล

และพืน้ทีโ่ดยรอบอาคาร
16 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดสถานีขนส่งป่าโมก 60,840.00       ส านักปลัดเทศบาล

และพืน้ทีโ่ดยรอบอาคาร
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17 โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแลรักษาต้นไม้ สวนหยอ่มและท าความสะอาด 46,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

พระบรมราชนุสาวรีย์ฯ
18 โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ 250,000.00     ส านักปลัดเทศบาล

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 49,920.00       ส านักปลัดเทศบาล

20 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล(ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 231,000.00     ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 6 ตัว)
21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือแขวน 63,000.00       ส านักปลัดเทศบาล

22 โครงการจัดซ้ือรถยนต์โดยขนาด  12  ทีน่ั่ง(ดีเซล) 1,193,000.00  ส านักปลัดเทศบาล

23 โครงการจา้งเหมาเอกชนดูแลต้นไม้ สวนหยอ่มในเขตเทศบาลต าบลป่าโมก 54,900.00       กองช่าง
24 โครงการจา้งเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่างไม้  ช่างปูนและช่วยราชการ- 37,800.00       กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดแจ้ง 1,348,000.00  กองช่าง

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ

งบประมาณ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน

กิจกรรม/โครงการ
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7,682,786.00  

4,541,616.70  
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844,580.00     

1,666,988.87  
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