
งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1 โครงการวางบ่อพัก ซอยเจริญจิตต์ หมู่ที ่1 184,140.00 งบเทศบาล

2
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณบ้านนายหง า              
ถึงบ้านนางต๊ัก หมู่ที ่4

           18,810.00 งบเทศบาล

3 โครงการจ้างลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนในต าบลดอนขมิ้น          297,000.00 งบเทศบาล

4
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเดิมเปล่ียนเป็นโคม
ไฟแบบ LED บริเวณซอย 5,9 หมู่ที ่2,3

         492,030.00 งบเทศบาล

5 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวรักษ์ หมู่ที ่3          445,500.00 งบเทศบาล

6 โครงการลงหินคลุกปรับเกล่ียถนน ซอยเทวรักษ์ หมู่ที ่3            25,839.00 งบเทศบาล

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที ่1            69,795.00 งบเทศบาล

8 โครงการปรับปรุงถนนบ้านนายฉลาม และทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที ่5          232,650.00 งบเทศบาล

9 โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณโรงเรียนวัดดอนขมิ้น            18,315.00 งบเทศบาล

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่5 บ้านหนองกกหมาก            53,460.00 งบเทศบาล

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่2            76,230.00 งบเทศบาล

12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3            31,680.00 งบเทศบาล

1,945,449.00 -

งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่ ) 18,490.00 งบเทศบาล

2 เงินอุดหนุนการบริหารอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 30,000.00 งบเทศบาล

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 98,631.00 งบเทศบาล

4 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 10,040.00 งบเทศบาล

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลดอนขมิ้น

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563( 1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 )

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ/กิจกรรม
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รวมทัง้สิ้น  12  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม



งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 198,520.00 เงินอุดหนุน

6 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 105,600.00 เงินอุดหนุน

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนฯลฯ 45,900.00 เงินอุดหนุน

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3,500.00 เงินอุดหนุน

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 218,919.10 เงินอุดหนุน

10 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น          352,000.00 เงินอุดหนุน

11 ค่าจ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ 4,500.00 เงินอุดหนุน

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 182,693.90 งบเทศบาล

13 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 45,000.00 เงินอุดหนุน

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาฆา่เชื้อโควิด 19) 63,800.00 งบเทศบาล

15 อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 100,000.00 เงินอุดหนุน

16 โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ 298,264.00 งบเทศบาล

17 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 87,084.00 งบเทศบาล

18
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล    
ดอนขมิ้น

336,420.00 งบเทศบาล

19
อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000.00 งบเทศบาล

20 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 4,149,300.00 เงินอุดหนุน

21 เบียยังชีพคนพิการ 662,400.00 เงินอุดหนุน

22 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 26,000.00 เงินอุดหนุน

23 ส ารองจ่าย (กรณีเกิดสาธารณภัย เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ) 135,815.80 งบเทศบาล

7,192,877.80 -

โครงการ/กิจกรรม

รวมทัง้สิ้น  23  โครงการ
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม



งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้น าชุมชน 423,540.00 งบเทศบาล

423,540.00 -

งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1

โครงการขุดลอกคลองพร้อมก าจัดวัชพืชในคลองและไหล่คลอง 
บริเวณคลองส่งน้ า ซอย 5 หมู่ที ่2 และขุดลอกท้องคลองพร้อม
ก าจัดวัชพืชในคลองและไหล่คลอง บริเวณสระหนองน้ าหนองสอง
ตอน หมู่ที ่2 (กลางทุง่) ต าบลดอนขมิ้น

16,236.00 งบเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที ่5 (ม.ค.63 , ก.ย.63) 503,910.00 งบเทศบาล

520,146.00 -

งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 99,828.00 งบเทศบาล

99,828.00 -

งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

1
โครงการติดระแนงกันแดดบริเวณอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนขมิ้น

149,000.00 งบเทศบาล

2
โครงการติดต้ังระแนงกันแดดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น

16,000.00 งบเทศบาล

3 ค่าจ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล 18,000.00 งบเทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม

 -10-

 -11-

รวมทัง้สิ้น  1  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

รวมทัง้สิ้น  2  โครงการ

รวมทัง้สิ้น  1  โครงการ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม



งบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ

4 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 6,400.00 งบเทศบาล

5 จัดซ้ือโต๊ะท างาน 2 ชุด 17,000.00 งบเทศบาล

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,800.00 งบเทศบาล

7 จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 50,000.00 งบเทศบาล

8 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600.00 งบเทศบาล

9 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000.00 งบเทศบาล

10 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 10,400.00 งบเทศบาล

11 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก 15,000.00 งบเทศบาล

12 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 251,000.00 งบเทศบาล

13 ค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 27,199.77 งบเทศบาล

14 เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ 100,000.00 งบเทศบาล

15 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 360,000.00 งบเทศบาล

1,078,399.77 -

* รวมทั้งสิน้  54 โครงการ   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้       11,260,240.57 บาท

สรุปผลการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2563   (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

รวมทัง้สิ้น  15  โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม


