22

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
1. การดําเนินงานดานการศึกษา
- จัดซื้อวัสดุและอุปกรณตาง ๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
- จัดหาพาหนะรับ-สงเด็กไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณ
- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน
งบประมาณ
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย งบประมาณ
- สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 2 โรงเรียน
งบประมาณ
- จัดจางอาหารกลางวันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย งบประมาณ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งบประมาณ

60,000
57,500
564,648
82,320
945,880
152,880
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(อบรมภาษาอังกฤษและหลักสูตรอื่น ๆ)

- โครงการเยี่ยมบาน
- โครงการซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
4,000 บาท
งบประมาณ 100,000 บาท

2. การดําเนินงานดาน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทยแผนไทย
- สนับสนุนงานประเพณีไทยพวน
งบประมาณ 10,000 บาท
- จัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา
งบประมาณ
10,000 บาท
- จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต
งบประมาณ 90,000 บาท
- จัดกิจกรรมงานประเพณีเขาพรรษา
งบประมาณ 10,000 บาท
- สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 11,000 บาท
- โครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต
งบประมาณ 30,000 บาท
- โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
งบประมาณ 20,000 บาท
- โครงการเฉลิมฉลองลายพระหัตถ
งบประมาณ 80,000 บาท
3. การดําเนินงานดานสาธารณสุข
- อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
- โครงการปองกันและควบคุมโรคฯ
- โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

4. การดําเนินงานดานการกีฬา และนันทนาการ
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
- โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ
- จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

110,000
70,000
90,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท

90,000 บาท
20,000 บาท
12,000 บาท
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5. การดําเนินงานดานสวัสดิการสังคม
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผูพิการ
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ยากจน เด็กกําพรา
บุตรผูปวยเอดส
- โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
- โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา
- โครงการขาวของพอเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา
- อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณ 756,000 บาท
งบประมาณ 378,000 บาท
งบประมาณ
6,000 บาท
งบประมาณ 10,000 บาท
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

25,000
100,000
12,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
- โครงการสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบลดงกระทงยาม
- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําหาดยาง
- อุดหนุนกลุมสตรีตําบลหาดยาง
- อุดหนุนกลุมสตรีตําบลดงกระทงยาม
- อุดหนุนกลุมเยาวชน
- โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ
- โครงการจักรสานงานฝมือดวยปอแกว
- อุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

50,000
50,000
10,000
15,000
30,000
10,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- โครงการบริหารจัดการขยะ
- จัดซื้อวัสดุรองรับขยะ
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมตําบล

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

10,000 บาท
60,000 บาท
90,000 บาท

8. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
- ติดตั้งและขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ
ซอมแซมไฟฟา สาธารณะ
งบประมาณ

190,000 บาท

9. การดําเนินงานดานการทองเที่ยว
- โครงการสงเสริมการทองเที่ยว

งบประมาณ

15,000 บาท
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10. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
- โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล
งบประมาณ 50,000 บาท
- คาใชจายในการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และจัดซื้อ/จัดหา
เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน
งบประมาณ 1,576,690 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ
งบประมาณ 160,000 บาท
- คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ 624,000 บาท
- โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได
งบประมาณ 20,000 บาท
- การสงเสริมสวัสดิการ และนันทนาการแกพนักงาน/ลูกจาง งบประมาณ 6,204,365 บาท
- การรักษาความปลอดภัยและรักษาสงบเรียบรอยในชุมชน และ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 286,917 บาท
11. ดานรณรงค สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการจัดการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด
งบประมาณ 110,000 บาท
12. อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
1. อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ งบประมาณ 200,000 บาท
- โครงการความปลอดภัยบนทองถนน
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิก
ศูนยประสานงาน อพปร. อ.ศรีมหาโพธิ/ทองถิ่น
- โครงการแขงขันฟุตบอล กํานัน ผูใหญบาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
- โครงการแกไขปญหายาเสพติด
- โครงการรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
- โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและ
ผูติดเชื้อ HIV อําเภอศรีมหาโพธิ
2. อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ
- โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
- อุดหนุนสภากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ

30,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

10,000
50,000
50,000
30,000
20,000

งบประมาณ
งบประมาณ

20,000 บาท
10,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

