
แหลงที่มา งบประมาณ

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1.1  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 206,000                - เพื่อใหการคมนาคม      สะดวก  - ถนน คสล.ขนาดกวาง 3 เมตร

ทางเขาบานนายบุญสง  บุญรักษ รวดเร็ว ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร

1.2  โครงการปรับปรุงถนนสาย อุดหนุนทั่วไป 92,000                  - เพื่อขนสงสินคาทางการเกษตร  - ถนนหินคลุกขนาดกวาง 3

ชลประทาน  (สวนครูเยาว) เมตร ยาว 750 เมตร 

1.3 โครงการปรับปรุงถนนสาย อุดหนุนทั่วไป 450,000               - เพื่อขนสงสินคาทางการเกษตร  - ถนนหินคลุกขนาดกวาง  3

สามแยกโกมุย เมตร  ยาว 1,200 เมตร 

1.4 โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 633,000                - เพื่อใหการคมนาคม      สะดวก  - ถนน คสล.ขนาดกวาง  4 เมตร

สายซอยสุขสวัสดิ์ รวดเร็ว ยาว  256  เมตร  หนา  0.15 เมตร

พรอมวางทอระบายน้ํา  จํานวน 

1  จุด  รวม  4  ทอน

1.5  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 359,000                - เพื่อใหการคมนาคม      สะดวก  - ถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร

สายซอยบางไผเขตประชานารถ รวดเร็ว ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

วัตถุประสงค ผลผลิต

รายละเอียดโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  มีดังนี้

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ
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1.6  โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 937,000                - เพื่อใหการคมนาคม      สะดวก  - ถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร

สายบางเหน็บ - บางซอย รวดเร็ว ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร

1.7 โครงการกอสรางถนน คสล. อุดหนุนทั่วไป 287,000                - เพื่อใหการคมนาคม      สะดวก  - ถนน คสล.ขนาดกวาง 4 เมตร

สายบานนายสํารอง  ทองจูด รวดเร็ว ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ตอนที่  2 )

1.8  โครงการซอมแซมไฟฟา เงินรายได 61,000                  - เพื่อลดอุบุติเหตุในการเดินทาง  จํานวน 24 จุด

สาธารณะ

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1  อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา เงินรายได 20,000                  - เพื่อใหกลุมมีเงินทุนหมุนเวียน  1  กลุม

บานเกาะรุง  หมูที่  1 ในการดําเนินงาน

2.2  อุดหนุนกลุมผูใชน้ําประปา เงินรายได 30,000                  - เพื่อใหกลุมีเงินทุนหมุนเวียน  1  กลุม

บานบางไผ  หมูที่  6 ในการดําเนินงาน

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
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3 การพัฒนาคนและสังคม 3.1  โครงการสงเสริมสุขภาพประ- เงินรายได 24,000                  - เพื่อใหประชาชนมีพลานามัย  - สามารถคัดกรองและควบคุม

ชาชน สมบูรณ เบาหวานและความดันโลหิตสูง

ได  จํานวน  8  หมูบาน

3.2  โครงการสาธารณะสุขมูลฐาน อุดหนุนทั่วไป 80,000                  - เพื่อให อสม.มีงบประมาณในการ  - อาสาสมัครธารณะสุข  จํานวน 

ระดับหมูบาน ดําเนินงานสาธารณะสุข 8  หมูบาน

3.3  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เงินรายได 15,000                  - เพื่อพัฒนาการศึกษา  - โรงเรียน  ศพด. จํานวน 3 แหง

แหงชาติ  

3.4  โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน อุดหนุนทั่วไป 12,000                  - เพื่อพัฒนาการศึกษา  - สื่อการเรียน  การสอน

การสอนให  ศพด. 10,000                  - เพื่อพัฒนาการศึกษา  - ชุดนักเรียน ศพด.

3.5  โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนทั่วไป 327,600               - เพื่อพัฒนาการศึกษา  - โรงเรียนจํานวน  2  โรง

 - ศพด.จํานวน  1  แหง

3.6  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม อุดหนุนทั่วไป 255,360               - เพื่อพัฒนาการศึกษา  - โรงเรียนจํานวน  2  โรง

(นม)  - ศพด.จํานวน  1  แหง

3.7  โครงการสงเรือยาวเขารวม  เงินรายได 30,000                  - เพื่ออนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม  - สงเรือยาวเขารวมการแขงขัน

แขงขัน ทองถิ่น จํานวน  1  ลํา

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
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3.8 โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา

      -  จัดงานประเพณีเดือนสิบ เงินรายได 5,000                    - เพื่ออนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม  - สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

(ยกหมรับ) ทองถิ่น ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป

      -  จัดงานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ เงินรายได 5,000                    - เพื่ออนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม  - สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

(มาฆาบูชา) ทองถิ่น ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป

3.9  โครงการจัดงานประเพณี เงินรายได 159,000               - เพื่ออนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม  - สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

วัฒนธรรมทองถิ่น ทองถิ่น ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป

3.10  โครงการจัดแขงขันกีฬาของ เงินรายได 45,000                  - เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา และ  - โรงเรียนจํานวน  2  แหง

โรงเรียน ความสามัคคี

3.11 โครงการจัดสงทีมกีฬาเขารวม  เงินรายได 50,000                  - เพื่อพัฒนาการกีฬา และความ  - สงทีมกีฬาฟุตบอลเขารวมการ

การแขงขัน สามัคคี แขงขัน

3.12  โครงการแขงขันกีฬาปกครอง  เงินรายได 5,000                    - เพื่อเพิ่มความสามัคคีระหวาง  - จัดการแขงขันฟุตบอล

ทองถิ่น สวนราชการ

3.13 โครงการแขงขันกีฬามวลชน  เงินรายได 15,000                  - เพื่อเพิ่มความสามัคคีระหวาง  - จัดการแขงขันฟุตบอล

สัมพันธ อบต.ปากพนังคัพ ครั้งที่ 3 สวนราชการ

วัตถุประสงค ผลผลิตที่ ยุทธศาสตร โครงการ
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3.14  โครงการสงเสริมความเขม

แข็งของชุมชน

         - จัดเก็บขอมูล  จปฐ. เงินรายได 12,545                  - เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของ ตําบลบานใหมทุกครัวเรือน

ชุมชน

        -  บรรเทาสาธารณะภัย เงินรายได 100,000               - เพื่อบรรเทาความเดือดรอน  - ความเดือดรอนลดนอยลง

ใหประชาชน

3.15 โครงการฝกอบรม  อปพร. เงินรายได 250,000                - อปพร. จํานวน  50  คน

3.16 โครงการสนับสนุนอุปกรณ เงินรายได 30,000                  - เพื่อใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด  - อุปกรณการกีฬา

การกีฬาระดับหมูบาน

3.17  โครงการสังคมสงเคราะห

          -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง  เงินรายได 240,000               - เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที  - ผูสูงอายุจํานวน  40  คน 

อายุ ดีขึ้น

          -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง อุดหนุนทั่วไป 696,000               - เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที  - ผูสูงอายุจํานวน 116 คน 

อายุ ดีขึ้น

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
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          - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู อุดหนุนทั่วไป 42,000                  - เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่  - ผูพิการ จํานวน  7  คน 

พิการ ดีขึ้น

3.18 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค เงินรายได 100,000               - เพื่อใหปศุสัตวปลอดจากโรค  - วัคซีน

จากปศุสัตว  - เพื่อลดการแพรระบาดของโรค

3.19  โครงการกําจัดแหลงเพาะ เงินรายได 20,000                  - เพื่อปองกันโรคติดตอ  - จัดซื้อผลิตภัณฑเคมีในการ

พันธุยุงและแมลง กําจัดยุง

3.20  โครงการรณรงคปองกันโรค เงินรายได 20,000                  -เพื่อรณรงคประชาสัมพันธปองกัน  - ปายรณรงคประชาสัมพันธ

ติดตอ โรคติดตอ จํานวน  8  ปาย

3.21  โครงการรณรงคปองกันยา-

เสพติด

      - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 20,000                  - เพื่อรณรงคประชาสัมพันธปองกัน  - ปายรณรงคประชาสัมพันธ  

ยาเสพติด ยาเสพติด จํานวน  8  ปาย

      - โครงการารักษาความสงบเรียบร เงินรายได 17,000                  - เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิตและ  - อุดหนุนอําเภอปากพนังจัดทํา

รองและเฝาระวังยาเสพติด ทรัพยสิน โครงการ

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
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      - จัดตั้งศูนยปองกันและตอตาน เงินรายได 10,000                  - เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิตและ  -  ศูนยปองกันยาเสพติดจํานวน

ยาเสพติดประจําตําบล ทรัพยสิน 1 ศูนย

4 การพัฒนาแหลงน้ํา 4.1 โครงการขยายเขตระบบประปา อุดหนุนทั่วไป 131,000               - เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู  - ทอ พีวีซี ขนาด  2  นิ้ว  ความ

บานบางไผ บาน หนา  0.5  ความยาว 1,394  เมตร

4.2  โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับ อุดหนุนทั่วไป 285,000               - เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  - โองน้ําจํานวน 238 ใบ พรอม

น้ําฝน  (โองน้ํา) สําหรับการอุปโภค - บริโภค ฝาปด

4.3  โครงการขุดลอกคูสงน้ําสาย อุดหนุนทั่วไป 84,400                  - เพื่อการเกษตรและแกปญหาน้ํา  - ขุดลอกขนาดกวาง  2.00 เมตร

บานนายเลิศ  อินทรจันทร ทวมขัง ลึก  1.50 เมตร  ยาว  410  เมตร

พรอมวางทอระบายน้ํา  จํานวน

4  จุดๆ  ละ 6  ทอน รวม 24 ทอน

5 การพัฒนาทรัพยากรธรรม-  5.1 โครงการปลูกตนไมริมทางสา-  เงินรายได 19,000                  - เพื่อเทิดพระเกียรติ  - จํานวน 8 หมูบาน

ชาติและสิ่งแวดลอม ธารณะ  - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหชุมชน

ผลผลิตที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค
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6 การพัฒนาการเมืองและการ 6.1  โครงการพัฒนาศักยภาพของ เงินรายได 130,000               - เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน  - จัดสงบุคลากรเขารับการฝก

บริหารจัดการองคกร บุคลากร (อบรม/สัมมนา) การปฏิบัติงานบริการประชาชน อบรมตามโครงการตางๆ

 - บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น

6.2  โครงการศึกษาตอของบุคลากร เงินรายได 25,650                  - เพื่อใหบุคลากรมีความรูสูงขึ้น  - ศึกษาตอปริญญาโท จํานวน 1

คน

6.3 โครงการศึกษาดูงาน เงินรายได 40,000                  - เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน  - ศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง

ในการปฎิบัติงานบริการประชาชน

6.4 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่อง เงินรายได 30,000                  - เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน  - คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

ใชสํานักงาน ในการปฎิบัติงานบริการประชาชน พรอมอุปกรณครบชุด

6.5 โครงการใหบริการประชาชน

  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารของ อบต.

        - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 113,000               - เพื่อเผยแพรขาวสารของ อบต.  - ปายประชาสัมพันธ

(สํานักปลัดฯ)

        - จัดทําปายประชาสัมพันธ เงินรายได 30,000                  - เพื่อเผยแพรขาวสารของ อบต.  - ปายประชาสัมพันธการจัดเก็บ

(สวนการคลัง) ภาษี

ผลผลิตที่ ยุทธศาสตร โครงการ วัตถุประสงค



แหลงที่มา งบประมาณ

งบประมาณ ตามขอบัญญัติ

        - ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร เงินรายได 10,000                  - เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของ  - ประชาชนไดรับทราบขอมูล

การจัดซื้อ จัดจาง ทางราชการแกประชาชน ขาวสารของ อบต.

6.6โครงการคืนกําไรใหแกผูชําระ- เงินรายได 10,000                  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ  - ประชาชนมาชําระภาษีภายใน

ภาษี รายไดของ อบต. ระยะเวลาที่กําหนด

6.7 โครงการจัดทําปายประชาสัม- อุดหนุนทั่วไป 335,000               - เพื่อบริการประชาชนในการเดิน-  - ปายยินดีตอนรับจํานวน10 ปาย

พันธ ทางสัญจรไป - มา  - ปายปดประกาศ จํานวน 1 ปาย

 - ปายบอกทาง จํานวน 2 ปาย

6.8 โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี เงินรายได 50,000                  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ

รายได

 - เพื่อใชเปนฐานขอมูลของ อบต.

วัตถุประสงค ผลผลิตที่ ยุทธศาสตร โครงการ























 


