รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านดอนงิ้ว-บ้านจรเข้สามพัน
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมูท่ ี่ 6 บริเวณลาดยางสายบ้านดอนงิ้ว-บานนางดอกไม้ เอี่ยมใจดี
3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนางนิภา ศรีเหรา - บริเวณบ้านนางละออง แผน
สมบูรณ์
4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพันจากบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 บริเวณสะพานจรเข้สามพัน
5 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวจากบริเวณคลองพระราชดาริ – บริเวณไร่
นายสมชาย สังข์วรรณะ
6 ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 จากประตูวัดโพธาราม - ศาลาหัวดอน
7 ก่อสร้างประตูน้า หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพองบริเวณหน้านายบรรทม สายสล้าง
8 ก่อสร้างคลองไส้ไก่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8, 11 จากบริเวณบ้านนายทวน ทองคา ถึงบริเวณ
คลองชลประทาน 4L-5L-2L
9 ขุดลอกคลองระบายน้าทัง้ ตาบล
10 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 6 บริเวณตีนสะพานท่าก้านเหลือง ถึงบ้านนายพัลลภ แสงไกร
11 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 11 บริเวณซอยหัวเขาบริเวณถนนลาดยางบ้านเขาชานหมาก
(บ่อเงิน) - บริเวณหมู่บ้านหัวเขา

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินสะสม
4,860,000
เงินอุดหนุนทั่วไป
143,000
เงินอุดหนุนทั่วไป
266,000
เงินอุดหนุนทั่วไป

1,164,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

395,000

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

353,000
111,500
359,000

เงินรายได้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้,
รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้,
รายได้จัดเก็บเอง

440,000
213,000
571,000

หมาย
เหตุ

-2ลาดับ
โครงการ
ที่
12 ขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 11 บริเวณซอยคลองชลประทานเลียบถนนลาดยาง - บริเวณ
บ้านนายเสนาะ ปทุมสูติ
13 ติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟถนน) หมูท่ ี่ 2 บ้านวังหลุมพอง จากบริเวณบ้านนายเหลียง รักษี ถึง
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
14 ติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟถนน) หมูท่ ี่ 4 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้สามพัน
15 ติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟสะพาน) หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายกิตติศกั ดิ์ วัฒนาไพศาลตระกูล
16 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4
17 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5
18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 9 บ้านโพธิ์เงินจากบริเวณถนนลาดยางบ้าน
โพธิ์เงิน – บริเวณบ้านนายสมบัติ ปิ่นแก้ว
19 ขุดลอกคูระบายน้า หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน จานวน 2 ช่วง บริเวณไร่นายทองเพียร ปทุมสูติ ถึง
บริเวณไร่นายสามารถ ปทุมสูติ และขุดคูระบายน้าใหม่
20 ก่อสร้างประตูระบายน้า หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงพาทย์ บริเวณไร่นายธวัช สิทธิธัญญาศิลป์
21 ก่อสร้างประตูระบายน้า หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง บริเวณไร่นายชยันต์ นีอู่ทอง
22 วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุมพอง จากบริเวณบ้านนายอานวย อาจคงหาญ ถึง
บริเวณบ้านนายเสน่ห์ ปทุมสูติ
23 ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณซุ้มประตูวัดโพธาราม - บริเวณ
แยกศาลาหัวดอน
24 ปรัปบรุงภูมิทศั น์ศนุ ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ 2

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินอุดหนุนจาก
177,000
รัฐบาลจัดสรรให้,
รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
153,900
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินสะสม

91,000
75,100
187,500
187,500
1,484,000

เงินสะสม

89,200

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

18,400
26,900
470,000

เงินรายได้

353,000

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้

33,000

หมาย
เหตุ

-3ลาดับ
โครงการ
ที่
25 ค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลจรเข้สามพัน
26 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาชานหมาก
27 ค่าวัสดุสานักงาน
28 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
29 ค่าอาหารเสริม (นม)
30 ค่าวัสดุการศึกษา
31 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
32 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
33 ครุภัณฑ์การศึกษา
34 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
35 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
36 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
37 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินอุดหนุนทั่วไป
642,000
เงินอุดหนุนจาก
380,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
28,867
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
50,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,277,331.54
เงินอุดหนุนทั่วไป
46,000
เงินอุดหนุนจาก
49,400
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
19,390
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
46,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
34,420
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
62,700
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
2,910
เงินอุดหนุนทั่วไป 2,360,000

หมาย
เหตุ

-4ลาดับ
โครงการ
ที่
38 เงินสนับสนุนโรงเรียนภายในตาบลจรเข้สามพันตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
39 ค่าครุภัณฑ์ดนตรี
40 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
41 โครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีลอกกระทางประจาปีแก่สภาวัฒนธรรมตาบลจรเข้สามพัน
42 โครงการจัดกิจกรรวันเข้าพรรษา
43 โครงการอนุรักษ์ขนนธรรมเนียนประเพณีและทานุบารุงศาสนา
44 โครงการจัดงานเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
45 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
46 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตาบลและกีฬาอื่นๆ
47 จัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่หมู่บา้ น
48 อุดหนุนทีท่ าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
49 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี
50 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
51 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินรายได้
72,000
เงินรายได้
63,300
เงินอุดหนุนจาก
58,070
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
250,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
15,000
เงินรายได้
100,000
เงินอุดหนุนจาก
300,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
11,890
เงินอุดหนุนจาก
300,000
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
51,630
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
40,000
เงินรายได้
20,000
เงินอุดหนุนแบบมี 13,873,400
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนแบบมี 1,200,000
วัตถุประสงค์

หมาย
เหตุ

-5ลาดับ
โครงการ
ที่
52 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
53 สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชน
ในพื้นที่
54 โครงการอบรมความรู้ต่างๆ สาหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
55 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตาบลร่วมกับ กศน.
56 สนับสนุนประมาณให้แก่ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสุพรรณบุรี
57
58
59
60
61
62
63
64

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินอุดหนุนทั่วไป
185,000
เงินรายได้
69,075

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.รวมทั้งฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินรายได้
จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า
เงินรายได้
สนับสนุนงบประมาณโครงการสาธารณสุขชุมชน
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์
จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพหรือสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในตาบลเรื่องสาธารณสุขโรคภัยไข้ เงินอุดหนุนจาก
เจ็บต่าง ๆ
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้

44,645
25,911
60,000
17,420
2,500
17,420
112,500
50,000
5,730
245,632.50
97,200

หมาย
เหตุ

-6ลาดับ
ที่
65
66
67
68
69
70

โครงการ

จัดซื้อถังขยะ
ปรับปรุงภูมิทศั น์และปรับพื้นที่ที่สาธารณะประโยชน์บริเวณหลังบ้านนายกิจจา วงศ์ประเสริฐ
โครงการอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้กบั ประชาชนในการดูแลสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสะพานท่าก้านเหลือง
จัดส่งผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเข้าร่วมการอบรม
ประชุม สัมมนา
71 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
72 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
73 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
74 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
75 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
76 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
77 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
78 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินรายได้
97,500
เงินอุดหนุนทั่วไป
680,000
เงินรายได้
82,190
เงินรายได้
2,635
เงินรายได้
49,000
เงินรายได้
281,533
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
เงินรายได้

217,460
136,506
123,750
6,550
18,400
114,671
670,633
24,591

หมาย
เหตุ

-7ลาดับ
ที่
79
80
81
82
83
84
85

โครงการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

86 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
87 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
88 อุดหนุนเทศบาลขุนพัดเพ็งตามโครงการพัฒนาสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท.

แหล่ง
วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ
(บาท)
เงินรายได้
92,215
เงินรายได้
60,000
เงินรายได้
125,120
เงินรายได้
18,400
เงินรายได้
17,900
เงินรายได้
28,000
เงินอุดหนุนจาก
73,096.28
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินรายได้
20,000
เงินอุดหนุนจาก 250,212.09
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
15,000
รัฐบาลจัดสรรให้

หมาย
เหตุ

