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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

   ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  
การจัดท างบประมาณการจัดท างบประมาณ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ลาดหญ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 82 โครงการ 

งบประมาณ 38,633,965.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 9,096,000.00 

2.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 3 1,050,000.00 

4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 7,904,465.00 

5.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 10 12,672,000.00 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 29 7,911,500.00 

7.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - 

รวม 82 38,633,965.00 
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                                                         แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                                     เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์ 
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                                                            แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
                                                       เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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        รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลาดหญ้า มีดังนี้ 
  
       

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้าน ทหาร
พรานหมู่ที่ 2 

  0.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

สวยงาม  

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

2 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์   0.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

สวยงาม  

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

3 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้า 

  100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและสัตว์
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมฉีดยาป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  แก่สุนัขจ านวน 7 

หมู่บ้าน 

4 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหลังตลาดค่าย หมู่ที่ 1 

  646,000.00 เพ่ือให้การจราจรเกิดความ
คล่องตัวการสัญจรไปมาได้

สะดวก มีพ้ืนที่ในการจอดรถ
เพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหลังตลาดค่าย 

หมู่ที่ 1 มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,160 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 
ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 
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5 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณ ซอย 5 บ้านพักใหม่  

หมู่ที่ 1 

  1,522,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาได้

สะดวก  

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณ ซอย 5 บ้านพัก

ใหม ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 549 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,745  ตร.ม. 

ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 
6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสง

สว่างบริเวณสวนสาธารณะบ้านพัก
ใหม่ หมู่ที่ 1   

  500,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน 

ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
บริเวณสวนสาธารณะบ้านพัก
ใหม ่หมู่ที่ 1  ติดตั้งตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.

ลาดหญ้าก าหนด 
7 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณทางเข้าบ้านทุ่งนานางหรอก 

หมู่ที่ 3  

  401,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณทางเข้าบ้านทุ่งนานาง
หรอก หมู่ที่ 3 จ านวน 8 ต้น 
ติดตั้งแบบ MD-601 ติดต้ัง

ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 
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8 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ 

หมู่ที่ 4 

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก เพ่ิมมากขึ้น และ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 ม.    ยาว 
164 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 984 ตร.
ม.  ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด 
9 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหน้าโรงเรียนเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 323 หมู่ที่ 4   

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก เพ่ิมมากขึ้น และ

ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าโรงเรียนเชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 323 หมู่
ที่ 4  หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 

6.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 
0.15  ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่

น้อยกว่า 5,400ตร.ม 
ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 
10 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายหน้า อบต. ถึงทาง
หลวงหมายเลข 323   หมู่ที ่4             

  2,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวก เป็นระเบียบ 

และสวยงาม 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายหน้า อบต. ถึงทาง

หลวงหมายเลข 323  หมู่ที ่4  
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 

695 ม. หนา 0.05  ม. หรือ
มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,170 
ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.ลาด

หญ้าก าหนด  
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11 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี  ม.4   

  427,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน 
 
 
  

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี  
ม.4  จ านวน  5  ต้น  ติดต้ัง

ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 

12 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน  คสล.บริเวณ
สายเลียบคลองส่งน้ า  ม.5   

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาได้

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
  

ปรับปรุงถนน  คสล.บริเวณ
สายเลียบคลองส่งน้ า  ม.5  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  400  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  1,600  ตาราง

เมตร  ก่อสร้างตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่  อบต.ลาด

หญ้าก าหนด   
13 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนสายบ้านจันอุยจรดทาง

หลวงหมายเลข  323   ม.5   

  500,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชน 
 
 
  

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนสายบ้านจันอุย

จรดทางหลวงหมายเลข 323  
หมู่ที่ 5 จ านวน  9  ต้น  

ติดตั้งแบบ MD-601 ติดต้ัง
ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า
ก าหนด  



 

13 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

14 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านโป่งกระต่าย  ม.6   

  500,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับ

ประชาชนยามค่ าคืน 
  

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้าน
โป่งกระต่าย  ม.6  ติดตั้งตาม
แบบแปลนและรายละเอียดที่  

อบต.ลาดหญ้าก าหนด 

15 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกบริเวณถนนสายวัดพุใหญ่  บ้าน

หนองแก  ม.7   

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบและ

ปลอดภัย 
 
 
 
 
  

ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกบริเวณถนนสายวัดพุใหญ่  
บ้านหนองแก  ม.7  ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่  อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด   

16 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนสายแกรนด์การ์เด้น 

บ้านหนองแก หมู่ที่ 7  

  500,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่าง อ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้

ประชาชนยามค่ าคืน 
  

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนสายแกรนด์การ์
เด้น บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 

จ านวน  10  ต้น  ติดตั้งแบบ 
MD-601 ติดตั้งตามแบบ

แปลนและรายละเอียดที่ อบต.
ลาดหญ้าก าหนด  
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17 การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ   200,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพต่างๆแก่ประชาชน 
2. เพ่ือเป็นการสนับสนุน

เทคโนโลยีในวิชาชีพ การจัดการ 
หรือการตลาด 

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการน า
ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือยกระดับรายได้

ของประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบล ลาด
หญ้า เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่า 100 คน 

18 การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการจัดฝึกอบรมและ   ทัศนะ
ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ 

  800,000.00 .เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ต่างๆแก่ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
และข่าวสารข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในด้านกลุ่มงานอาชีพ
ใหม่ๆ 

ประชาชนในเขตต าบล ลาด
หญ้า เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่า 100 คน 

19 การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ ประจ าปี 2561 

  50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติโดยเฉพาะสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง

ความเป็นชาติและความสามัคคี
ของคนในชาติ 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ จ านวน 1 

โครงการ  
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20 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดหาสื่อเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในเขต อบต.ลาดหญ้า 

  15,000.00 เพ่ือให้เด็กเล็กมีสื่อส าหรับใช้ใน
การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี 

จัดซื้อวัสดุทางการศึกษาตาม
รายการที ่อบต.ลาดหญ้า 

ก าหนด   
21 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปีพ.ศ.2561  

  50,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

นักเรียนระดับประถมศึกษา 5  
โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดหญ้า    จ านวน 

100 คน  

22 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

  300,000.00 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กมีความรักและความ

สามัคคีในการท างานเป็นกลุ่ม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

3. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี   เขต 1 ในเขต

อบต.  และเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 

จ านวน 950 คน มีความสุข มี
ความรักสามัคคี กล้า

แสดงออก และเป็นเยาวชนที่ดี
ต่อครอบครัว 

23 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท 

  300,000.00 เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมมา
ราม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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24 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ
ระดบัเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 

6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) และเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรร
มารามประจ าปี พ.ศ.2561 

  1,540,000.00 1.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน  

 
2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี

พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เหมาะสมกับวัย 

เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเย็นสนิทธรรมาราม และ

เด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 
6 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)  

25 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม(อาหาร
กลางวัน)ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิท ธรร
มาราม  

  294,000.00 เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วน

เหมาะสมกับวัย ท าให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทางร่างกาย และ

สติปัญญาดี 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 
จ านวนเด็ก 59 คน 

26 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ อบต.ลาด

หญ้า ประจ าปี 2561 

  2,158,465.00 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่  

 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และที่ดี 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก-
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1  

27 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 

  0.00 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.

ลาดหญ้า 
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28 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2560 

  350,000.00 1. เพ่ือให้ชุมชนได้ระลึกถึงคุณค่า
ของสายน้ า 

2. เพ่ือสะท้อนสภาพชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน  ผ่าน

ประเพณีลอยกระทง อันเป็นการ
ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม

พ้ืนบ้านให้คงอยู่สืบไป 
3. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีใน

ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนต าบลลาดหญ้า  

และประชาชนทั่วไป มีความ
สามัคคี  เห็นคุณค่าของสายน้ า  

และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ า 

29 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา หรือวันส าคัญต่างๆของ

ราชวงศ ์ 

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้เฉลิมพระ
เกียรต ิและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และราชวงศ์  

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนต าบลลาดหญ้า  

และประชาชนทั่วไป ได้เฉลิม
พระเกียรติ และส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวฯ 

และราชวงศ์ 
30 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2561 

  300,000.00 1.เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้สูงอายุ    

 
2.เพ่ือรณรงค์ให้สังคมตระหนัก

ในคุณค่าของผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุในเขต อบต.7 
หมู่บ้าน จ านวน1,000  คน 
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31 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประจ าปี 2561 -
งานวันมาฆบูชา-งานวันวิสาขบูชา-

งานวันอาสาฬหบูชางานวัน
เข้าพรรษา-งานวันออกพรรษา 

  150,000.00 1. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
 2. เพ่ือเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพที่ด ีระหว่างส่วน
ราชการ เอกชน และภาค

ประชาชน 

หน่วยงานราชการ  หน่วยงาน
เอกชน  และประชาชนต าบล
ลาดหญ้า  จ านวน  700 คน  
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
และร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

32 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาปริวาส-กรรมเฉลิม

พระเกียรติ ประจ าปี 2561 

  50,000.00 เพ่ือส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม  ให้ประชาชนได้

ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ภาวนา 
ฟังธรรม ตลอดจนเป็นการถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงมีพระชนมายุครบ 89 
พรรษา 

พระภิกษ ุอุบาสกและ 
อุบาสิกาต าบลลาดหญ้าและ

พ้ืนที่ใกล้เคียง 

33 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาด

หญ้า ประจ าปี พ.ศ.2561 

  50,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่น
กีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง มีจิตใจเป็นนักกีฬาที่ดี 

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า 
จ านวนเด็กนักเรียนศูนย์
เครือข่ายลาดหญ้าสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1   
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34 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวัง
ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์   ลาดหญ้า 

ประจ าปี 2561 

  70,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเรียนรู้ตามวัยอัน

สมควร 

อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวัง
ภาวการณ์เจริญเติบโตของ

นักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทร์ ลาดหญ้า จ านวน 

60 คน  

35 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการอาหารเสริม 
(นมสดพร้อมดื่ม) ส าหรับเด็กภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย 

  180,000.00 เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารเสริม(นม
สดพร้อมดื่ม)รับประทานได้รับ
สารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วน 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร
เสริม (นมสดพร้อมดื่ม) 

ส าหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กค่าย 

36 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  

  120,000.00 เพ่ือให้ผู้อบรมได้รู้พิษภัยของยา
เสพติด และส านึกในการป้องกัน

ยาเสพติด 
(โรงเรียนละ 30,000) 

นักเรียนระดับประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนที ่4 โรงเรียน จ านวน

ไม่น้อยกว่า 100 คน 

37 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร-

มหาราช   

  35,000.00 เพ่ือสร้างความจงรักษ์ภักดีแด่
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและ
เทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระ-
นเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้ทรง

เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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38 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้

เหมาะสมตามวัย  

  150,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
และเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย 

2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้
เป็นประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิต 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้ามีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัย สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อ

การด ารงชีวิต 
39 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

  150,000.00 เพ่ือให้เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าป.
๑ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ถูกหลักโภชนาการ และออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เด็กปฐมวัย ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้าครู 
ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหาร 
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

40 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี  

  75,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร  

2.เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  

3. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก 
ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างบุคคล หนว่ยงาน  

เชิงปริมาณบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  

เชิงคุณภาพ   บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้า  มีสุขภาพแข็งแรง มีการ
ตื่นตัวในการท างาน มีความรัก 
ความสามัคค ีระหว่างบุคคล 
หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ                 
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41 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่น
กีฬา/การออกก าลังกาย และการ
ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย  

  150,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลลาดหญ้า 

42 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม 
หมู่ที่ 3 

  467,000.00 1. เพ่ือให้ชุมชนได้ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ 

ร่างกายที่แข็งแรง  

ก่อสร้างลานกีฬาบ้านวังกุ่ม 
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 32 ม. หนา 0.10  ม. 
หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

640 ตร.ม.ก่อสร้างตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.

ลาดหญ้าก าหนด 
43 การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ลาด

หญ้าคัพ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 
  450,000.00 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรัก 

ความสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง 
ประชาชนในเขตต าบลลาด

หญ้า เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 80 คน 

44 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานส านักงานปลัด อบต.ลาด

หญ้า 

  400,000.00 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.

ลาดหญ้า 
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45 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

  600,000.00 เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดกิจกรรมฉีดพ่นยาก าจัด
ยุงลาย จ านวน 4 ครั้งต่อปี- 
จัดซื้อทรายอะเบท จ านวน 

18 ถัง- ฉีดพ่นยาก าจัดยุงลาย 
กรณีฉุกเฉิน (กรณีเกิดการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

46 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา
พัฒนาหมู่บ้าน 

  1,000,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของอาสาสมัครประจ า

หมู่บ้าน 

ประชาชนในเขตต าบลลาด
หญ้า เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 100 คน 

47 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนชรา   8,000,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้สูงอายุ 

จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
จ านวน 12 เดือน 

48 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   2,200,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
คนพิการ 

จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คน
พิการ  รายละ 500 บาท  

จ านวน 12 เดือน 
49 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ

ชีวิต 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   72,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วย

เอดส์ 
จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์   
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50 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนตามโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลลาดหญ้า 

(สปสช.) 

  0.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ การสาธารณสุข การ

อนามัยครอบครัวการ
รักษาพยาบาล และการ
ด าเนินงานระบบหลัก 

ประกันสุขภาพ  

อุดหนุนตามโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลลาด

หญ้า 

51 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และ คน

พิการ 

  200,000.00 เพ่ือให้ คนชรา และ คนพิการ มี
คุณภาพ   ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ คนชรา และ 
คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

52 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ

ครอบครัว 

  100,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ด้อยโอกาสและครอบครัว 

ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัว  

53 การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจังหวัดสะอาด   100,000.00 เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
และเพ่ือสุขภาพที่ดี ของ

ประชาชน 

ประชาชนในเขตต าบลลาด
หญ้า เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 80 คน 
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54 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า 

  500,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และบุคลากรใน อบต.ลาด

หญ้า 

ผู้บริหาร ส.อบต.ลาดหญ้า 
พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างของ อบต.ลาดหญ้า ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การเข้ารับการฝึกอบรมและ

สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของ อบต.  ลาดหญ้า 
55 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม

เพ่ือจัดท าแผน 
  120,000.00 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา ท าให้แผนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี 

56 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบ
บูรณาการของ อบต.ลาดหญ้า 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

  50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาของ อบต.
ลาดหญ้า ท าให้แผนพัฒนามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้แทนประชาคม

ต าบลลาดหญ้า มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาของ 

อบต.ลาดหญ้า 
57 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การด าเนินการเลือกตั้งของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  400,000.00 เพ่ือให้การเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามท่ี
ระเบียบ/กฎหมาย ก าหนด 

จัดการด าเนินการเลือกตั้งของ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 
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58 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

  700,000.00 เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

59 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
อบต.ลาดหญ้า  

  160,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ 
จ านวน 5 หมู่บ้าน ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 500 คน 
60 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

ประจ าปี พ.ศ.2561 
  40,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวกและ

ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 อบต.ลาดหญ้าสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า5% 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
61 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางให้

เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการของ อบต.ลาด

หญ้า 

  30,000.00 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญ้า
เพ่ือน้ าข้อมูลมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางให้เป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญ้า 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 

62 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ้างเหมาพนัก งานรักษาความปลอด   270,000.00 เพ่ือดูแลทรัพย์สินของ อบต.ลาด
หญ้าให้ปลอดภัย  

จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ดูแลรักษาความ

ปลอดภัย ที่ท าการ อบต.ลาด
หญ้า ตลอดทั้งปี 

63 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ้างเหมาท าความสะอาดที่ท าการ 
อบต.ลาดหญ้า  

  300,000.00 เพ่ือท าความสะอาดที่ท าการ 
อบต.ลาดหญ้า ให้สะอาด 

เรียบร้อย สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ที่ท าการ อบต.ลาด

หญ้า ตลอดทั้งปี  
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64 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน   500,000.00 เพ่ือดูแลรักษาและท าความ
สะอาดสวน ให้สะอาดเรียบร้อย 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
สามารถให้บริการประชาชนได้ 

จ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน ตลอด
ทั้งปี 

65 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ
ภายในที่ท างานอบต.ลาดหญ้า  

  500,000.00 เพ่ือมีสถานที่ใช้ในการเก็บสิ่งของ 
วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ 
ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด 

66 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
ต าบลลาดหญ้า  

  500,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง และมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ อบต.ลาดหญ้า 

ปรังปรุงเสียงตามสาย ตาม
แบบแปลนและรายการที่ 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด 

67 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง 

อบต.ลาดหญ้า 

  671,500.00 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.

ลาดหญ้า 

68 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลมหาสงกรานต์ (7วัน

อันตราย) 

  60,000.00 1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
2. สร้างวินัยจราจร 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมขับขี่
ปลอดภัยทางท้องถนน 

ตั้งจุดให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 

ครั้ง/ปี 
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69 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสา-ธารณภัย  

  50,000.00 1.เพ่ือให้ชุมชนเสี่ยงภัยมีการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัยโดยสามารถเผชิญเหตุได้โดย

อาศัยคนในชุมชนเอง 
2.เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินหากเกิดภัยพิบัติ 

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และ

ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

70 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ใช้รถใช้ถนน 

  100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับ 

1.กฎหมายเกี่ยวกับจราจร 
2.การสวมเครื่องป้องกันศีรษะ 
3.การขับขี่อย่างปลอดภัยและ

การมีน้ าใจในการใช้รถ 

จัดอบรมให้ได้ผู้อบรม จ านวน
ทั้ง  7  หมู่บ้าน ใช้งบชุมชน

ละ 10,000 บาท 

71 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา-

ธารณภัย (ชุมชนเป็นฐาน) 

  250,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยใน
เขต อบต.ลาดหญ้า ได้รับ

บริการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

72 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

  100,000.00 เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนน 

จัดอบรมให้ได้ผู้อบรม จ านวน
ทั้ง  7  หมู่บ้าน  
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73 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล    0.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

เป่าบ่อโยกและบ่อบาดาลใน
เขตรับผิดชอบของ อบต.ลาด

หญ้า  

74 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์
กลาส  

  0.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

จัดหาถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนดความจุ 2,000ลิตร 

75 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเจาะบ่อบาดาลหมูที่ 6
จ านวน 8 บ่อ บริเวณบ้านหลุม
มะกอก บ้านโป่งกระต่าย และ

บริเวณล าตะเพลิน 

  500,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล        จ านวน 
3 บ่อ   ตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบต.ลาดหญ้า 

ก าหนด 

76 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเจาะบ่อบาดาลหมูที่ 7     760,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้
ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล        ตาม
แบบแปลนและรายการที่ 
อบต.ลาดหญ้า ก าหนด 

77 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อุดหนุนตามโครงการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

  5,000.00 เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้

พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้ และผู้
เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

อุดหนุนตามโครงการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี ด าเนินการในพื้นที่ 
13 อ าเภอ 
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78 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ 

  45,000.00 เพ่ือให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
มีงบประมาณเพียงพอในการ

ด าเนินงาน อ านวย 
ความสะดวกให้แก่อบต.และ

ประชาชนในการใช้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ

อปท.สะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ

อ าเภอ 

79 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์ ซอยหลังตู้ ATM 

หมู่ที่ 1   

  500,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง และมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ อบต.ลาดหญ้า 

ติดตั้งเสียงตามสายบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค ์ซอยหลังตู้ 
ATM หมู่ที่ 1  ติดตั้งตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.

ลาดหญ้าก าหนด 

80 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและ
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้าน

ทหารพรานหมู่ที่ 2 

  500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

สวยงาม  

ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้าย
ประชาสัมพันธ์ บริเวณบ้าน
ทหารพรานหมู่ที่ 2ก่อสร้าง

ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด  
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

81 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 

  300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ
ใช้ในการเก็บพัสดุสิ่งของ อ านวย

ความสะดวกให้ประชาชน 
  

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.  
ก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.ลาดหญ้า

ก าหนด  
82 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการเจาะบ่อบาดาล ภายใน

อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 1-7  
  0.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคและ บริโภคเพ่ืออ านวย
ความสะดวกสบายให้แก่

ประชาชน 

เจาะบ่อบาดาล ภายในอบต.
ลาดหญ้า หมู่ที่ 1-7 จ านวน 

10 บ่อก่อสร้างตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่  
อบต.ลาดหญ้าก าหนด 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
        อบต.ลาดหญ้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ  จ านวน
เงิน 15,229,212  บาท  มกีารเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 8,720,147  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 2,764,000.00 0 0.00 

2.การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 11 3,521,210.90 10 1,746,545.90 

3.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 6 7,111,931.74 6 6,190,531.74 

4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9 1,832,069.52 7 783,069.52 

รวม 32 15,229,212.16 23 8,720,147.16 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลาดหญ้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งท่ี 
มางบ 

ประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
และแสงสว่างบริเวณ
สวนสาธารณะบ้านพัก
ใหม ่หมู่ที่ 1   

  500,000.00 463,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
44/2561 

17/03/2561 60 

2 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณสนาม
กีฬาบ้านท่าหวี  ม.4   

  427,000.00 375,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
47/2561 

20/03/2561 90 

3 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน  
คสล.บริเวณสายเลียบ
คลองส่งน้ า  ม.5   

  500,000.00 459,000.00 สัญญาเลขท่ี 
49/2561 

20/03/2561 60 

4 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน
สายบ้านจันอุยจรดทาง
หลวงหมายเลข  323   
ม.5   

  500,000.00 493,000.00 สัญญาเลขท่ี 
22/2561 

10/11/2560 60 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

5 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบ้านโป่ง
กระต่าย  ม.6   

  500,000.00 492,000.00 สัญญาเลขท่ี 
21/2561 

08/11/2560 30 

6 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณถนน
สายแกรนด์การ์เด้น 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 7  

  500,000.00 482,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
20/2561 

08/11/2560 30 

7 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี
พ.ศ.2561  

  50,000.00 5,400.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
9/2561 

19/01/2561 30 

8 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2561 

  300,000.00 8,900.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
6/2561 

08/01/2561 30 

9 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ส าหรับระดับเด็กอนุบาล 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดส านักงาน

  1,540,000.00 74,211.80 สัญญาซื้อขายเลขที่ 
1/2561 

27/10/2560 65 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) และเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เย็นสนิทธรรมาราม
ประจ าปี พ.ศ.2561 

          42,188.90 สัญญาซื้อขายเลขที่ 
2/2651 

27/10/2560 65 

          59,979.40 สัญญาซื้อขายเลขที่ 
3/2651 

27/10/2560 65 

          66,079.00 สัญญาซื้อขายเลขที่ 
4/2651 

27/10/2560 65 

          23,381.80 สัญญาซื้อขายเลขที่ 
5/2651 

27/10/2560 65 

10 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม
(อาหารกลางวัน)ส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็น
สนิท ธรรมาราม  

  294,000.00 239,200.00 โครงการอาหารเสริม
(อาหารกลางวัน)
ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเย็นสนิท ธรร
มาราม  
 

01/10/2560 365 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

11 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กเล็ก-ประถมศกึษาปี
ที่ 6 สังกัด (สพฐ.) ใน
เขตพ้ืนที่ อบต.ลาดหญ้า 
ประจ าปี 2561 

  2,158,465.00 2,158,465.00 โรงเรียนสังกัด 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.ลาดหญ้า 
ประจ าปี 2561 

01/10/2560 365 

12 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการเฝ้า
ระวังภาวการณ์
เจริญเติบโตของนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์   
ลาดหญ้า ประจ าปี 
2561 

  70,000.00 66,000.00 อุดหนุนตามโครงการ
เฝ้าระวังภาวการณ์
เจริญเติบโตของ
นักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทร์ ลาด
หญ้า ประจ าปี 
2561 
 

01/10/2560 365 

13 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนตามโครงการ
อาหารเสริม (นมสด
พร้อมดื่ม) ส าหรับเด็ก
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กค่าย 

  180,000.00 134,285.00 อุดหนุนตามโครงการ
อาหารเสริม (นมสด
พร้อมดื่ม) ส าหรับ
เด็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าย 
 
 

01/10/2560 365 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

14 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    

  150,000.00 3,600.00 สัญญายืมเลขท่ี 
12/2561 

19/02/2561 30 

15 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคี  

  75,000.00 13,600.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
1/2561 

01/11/2560 30 

          2,520.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2561 

01/11/2560 5 

16 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 

  467,000.00 450,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
45/2561 

17/03/2561 60 

17 การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.ลาดหญ้าคัพ ครั้งที่ 
13 ประจ าปี 2561 

  450,000.00 173,400.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
16/2561 

23/02/2561 30 

18 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานส านักงาน
ปลัด อบต.ลาดหญ้า 

  400,000.00 38,160.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
1/2561 

12/10/2560 5 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

          8,953.76 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2561 

24/10/2560 3 

          29,640.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
8/2561 

06/12/2560 5 

          4,080.98 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2561 

08/11/2560 1 

          10,800.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
16/2561 

10/01/2561 3 

          77,505.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2561 

02/10/2560 60 

          54,800.00 บันทึกตกลงซื้อเลขท่ี 
23/2561 

01/02/2561 3 

          28,036.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
19/2561 

29/01/2561 3 

          16,230.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
20/2561 

29/01/2561 3 

          16,230.00 สัญญาซื้อ
เลขที2่0/2561 

29/01/2561 3 

          28,036.00 ใบสั่งซื้อ 29/01/2561 3 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

เลขที1่9/2561 

19 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพจิตอาสา
พัฒนาหมู่บ้าน 

  1,000,000.00 633,480.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
3/2561 

13/12/2560 30 

          225,000.00 สัญญาจ่างเลขที่ 
27/2561 

14/12/2560 6 

          9,000.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
4/2561 

15/12/2560 5 

          40,800.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2561 

15/12/2560 5 

          540.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
6/2561 

14/12/2560 5 

20 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนชรา   8,000,000.00 643,900.00 เบี๊ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560  

01/10/2560 10 

          642,300.00 เบี๊ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2560 

01/11/2560 10 

          636,700.00 เบี๊ยยังชีพคนชรา 01/12/2560 10 



 

39 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2560 

          638,600.00 เบี้ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 

03/01/2561 10 

          636,200.00 เบี้ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 

01/02/2561 10 

          635,000.00 เบี้ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดอืน มีนาคม 
2561 

01/03/2561 10 

          632,100.00 เบี้ยยังชีพคนชรา 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2561 

02/04/2561 10 

21 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   2,200,000.00 168,000.00 เบี๊ยยังชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 

01/10/2560 10 

          172,000.00 เบี๊ยยีงชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2560 

02/11/2560 10 



 

40 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

          173,600.00 เบี๊ยยังชีพ 
ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2560 

01/12/2560 10 

          175,200.00 เบี๊ยยีงชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 

03/01/2561 10 

          172,800.00 เบี๊ยยีงชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 

01/02/2561 10 

          178,400.00 เบี๊ยยีงชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

01/03/2561 10 

          180,800.00 เบี๊ยยังชีพคนพิการ 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2561 

02/04/2561 10 

22 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   72,000.00 5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 

01/10/2560 10 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน 

01/11/2560 10 



 

41 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 2560 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน 
ธันวามคม 2560 

01/12/2560 10 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 

03/01/2561 10 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 

01/02/2561 10 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 

01/03/2561 10 

          5,000.00 เบี๊ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือน 
เมษายน 2561 

02/04/2561 10 

23 การพัฒนาสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนชรา 
และ คนพิการ 

  200,000.00 103,500.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
17/2561 

08/03/2561 30 



 

42 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

          39,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
25/2561 

08/03/2561 3 

          27,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
23/2561 

05/03/2561 3 

          540.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
37/2561 

05/03/2561 3 

24 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดฝึกอบรม
และสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต.
ลาดหญ้า 

  500,000.00 162,600.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
8/2561 

17/01/2561 30 

          6,000.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
13/2561 

19/01/2561 5 

          14,740.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
13/2561 

22/02/2561 5 

          45,000.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2561 

18/01/2561 4 

25 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า  

  160,000.00 38,900.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
18/2561 

08/03/2561 30 



 

43 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

26 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

จ้างเหมาพนัก งานรักษา
ความปลอด 

  270,000.00 102,000.00 สัญญาเลขท่ี 
8/2561 

02/10/2560 364 

          102,000.00 สัญญาเลขท่ี 
9/2561 

02/10/2560 364 

27 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

จ้างเหมาท าความสะอาด
ที่ท าการ อบต.ลาดหญ้า  

  300,000.00 96,000.00 สัญญาเลขท่ี 
1/2561 

02/10/2560 364 

          102,000.00 สัญญาเลขท่ี 
2/2561 

02/10/2560 364 

          96,000.00 สัญญาเลขท่ี 
3/2561 

02/10/2560 364 

28 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

จ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน   500,000.00 108,000.00 สัญญาเลขท่ี 
4/2561 

02/10/2560 364 

          108,000.00 สัญญาเลขท่ี 
5/2561 

02/10/2560 364 

          108,000.00 สัญญาเลขท่ี 
6/2561 

02/10/2560 364 

          108,000.00 สัญญาเลขท่ี 
7/2561 

02/10/2560 364 

          9,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 28/03/2561 31 



 

44 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

22/2561  

29 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง อบต.
ลาดหญ้า 

  671,500.00 50,649.52 ใบสั่งซื้อเลขที ่
3/2561 

08/11/2560 1 

30 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลมหาสงกรานต์ 
(7วันอันตราย) 

  60,000.00 6,300.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
8/2561 

27/12/2560 7 

          5,250.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
9/2561 

28/12/2560 5 

          31,080.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
7/2561 

27/12/2560 3 

31 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สา-ธารณภัย (ชุมชนเป็น
ฐาน) 
 

  250,000.00 149,700.00 สัญญายืมเงินเลขที่ 
11/2561 

31/01/2561 30 



 

45 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

          27,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
18/2561 

31/01/2561 5 

          22,200.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
17/2561 

31/01/2561 5 

          3,000.00 ใบสั่งซื้อเลขที่ 
17/2561 

31/01/2561 3 

          41,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
16/2561 

06/02/2561 3 

          450.00 ใบสั่งจ้างเลขที่  31/01/2561 3 

          4,200.00 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
19/2561 

31/01/2561 5 

32 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุบริเวณบ้านทุ่ง
นานางหรอก หมู่ที่ 3 

  300,000.00 285,000.00 สัญญาจ้างเลขที่ 
56/2561 

04/04/2561 90 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2561 อบต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุร ีจ.กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

166 267,562,000.00 16 9,096,000.00 6 2,764,000.00 0 0.00 0 0.00 

2.การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 1,230,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

20 4,275,000.00 3 1,050,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา 
และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

59 45,356,000.00 24 7,904,465.00 11 3,521,210.90 10 1,746,545.90 8 673,545.90 

5.การพัฒนาสาธารณสุข
และคณุภาพชีวิต 

20 6,137,000.00 10 12,672,000.00 6 7,111,931.74 6 6,190,531.74 2 1,221,291.74 

6.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

82 88,165,000.00 29 7,911,500.00 9 1,832,069.52 7 783,069.52 3 340,829.52 

7.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

                    

รวม                                                                    355 412,725,000.00 82 38,633,965.00 32 15,229,212.16 23 8,720,147.16 13 2,235,667.16 
 



 

47 
 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

                                          แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
                                       เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  

                               
 
 

                 
                                           แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
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 รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ครั้งที่ 1 ประจ าป ี2561 

                                          เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

                                    
 


