รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบที่ 1 เดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
รอบที่ 1 เดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
**********************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้ อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อบต.บ่ อ สลี จึ ง ขอประกาศผลการด าเนิ น งานการจั ด ท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
อบต.บ่อสลี ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ่อสลี
""องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุข คู่คณ
ุ ธรรม
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ธรรมาภิบาล""
ข. พันธกิจ ของอบต.บ่อสลี
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ่อสลีได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ง.การวางแผน...
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ง. การวางแผน
อบต.บ่อสลี ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้น ที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.บ่อสลี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

2561
จานวน

งบประมาณ

2562
จานวน

งบประมาณ

2563
จานวน

งบประมาณ

2564
จานวน

งบประมาณ

138

112,499,800.00

120

100,588,000.00

93

90,745,000.00

100

99,705,000.00

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

11

725,000.00

13

687,000.00

13

687,000.00

13

687,000.00

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24

500,000.00

23

450,000.00

23

450,000.00

23

450,000.00

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

22

305,000.00

20

293,000.00

20

293,000.00

20

293,000.00

ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

33

20,911,000.00

33

20,911,000.00

33

20,911,000.00

33

20,911,000.00

ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม

19

2,156,600.00

25

2,216,600.00

25

2,216,600.00

25

2,216,600.00

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

28

3,806,000.00

27

3,796,000.00

25

2,896,000.00

25

2,896,000.00

275

140,903,400.00

261

128,941,600.00

232

118,198,600.00

239

127,158,600.00

รวม
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ฉ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.บ่อสลี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 101 โครงการ งบประมาณ 23,588,210 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครงการ
27
3
7
20
20
8

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
2,239,100.00
85,000.00
165,000.00
225,000.00
18,251,619.00
1,129,491.00

16
101

1,538,000.00
23,588,210.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อสลี มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวนงบประมาณ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชัยยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ

55,000.00

2.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนแม่โถ

69,200.00

3.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๊ ยืนยงคีรีมาศ

69,200.00

4.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประพาส เริงไม

34,200.00

5.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบ่อเหล็ก(บ้านนายนิคม
สาครสุขเกษม)

133,000.00

6.

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. สายทางบ้านบ่อสลี-บ้านทุ่ง

169,300.00

7.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมลองสายบ้านนายอีวา

60,900.00

8.

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (สายทางบ้านอมลอง)

108,700.00

9.

โครงการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บ้านทุ่ง

13,000.00

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการ
สัญจรใช้รถใช้ถนน

ถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 30 ม.
ถนน คสล. กว้าง 3 ม.
ยาว 100 ม.
ถนน คสล.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 50 ม.
ถนน คสล. กว้าง 1 ม.
ยาว 200 ม.
ไฟกี่ง
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โครงการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านแม่
แวน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แวนสายเก่า-ทางหลวง
11.
แผ่นดิน หมายเลข 108
10.

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองลอย ป็อกกองแป
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองลอย (สายหย่อมบ้าน
ใหม่)
โครงการปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บ้านกอง
14.
ลอย
13.

82,000.00
49,400.00
137,600.00
137,600.00
90,000.00

15. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองลอย

73,400.00

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อสลี สายเข้าป่าช้า

133,100.00

17. โครงการปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บ้านบ่อสลี

89,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองปะ สายแม่เตียน - ห้วย
ตาทบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ทุ่งสน (สายทางนาครอง
19.
เบ็ด ช่วงบ้านนางนิล)
โครงการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านใหม่
20. ทุ่งสน
18.

199,700.00
107,200.00
22,000.00

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในการ
สัญจร
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างที่ไม่
เพียงพอ
เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กองลอยให้มีสภาพที่ดีขึ้นเอื้อต่อการ
เรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เพิ่มเติม จานวน 25 จุด
ถนน คสล. กว้าง 6 ม.
ยาว 300 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 60 ม.
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(ไฟ
กิ่ง) จานวน 32 จุด
ติดตั้งฝ้าเพดาน ที-บาร์
ติดตั้งมุ้งลวด
ถนน คสล.
ไฟกี่ง
ถนน คสล.
ถนน คสล.

เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการ
ไฟกิ่ง
เดินทางสัญจร
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่โถหลวง สายหย่อมบ้าน
กองลา
โครงการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านแม่
22.
โถหลวง
21.

23. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โถหลวง
24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอกแดง สายบ้านนายสุรชัย
25.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอกแดง สายบ้านเบญจ
วรรณ

26. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอกแดง
27. โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก

142,900.00
7,300.00
2,600.00
162,400.00
37,600.00
2,800.00
50,000.00

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แม่โถหลวง ให้มีสภาพที่ดีขึ้นเอื้อต่อ
การเรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและการ
ขนส่ง
เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอกแดงให้มีสภาพที่ดีขึ้นเอื้อต่อการ
เรียนการสอน

ถนน คสล.
ไฟกิ่ง
อาคาร
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ศพด.

ก่อสร้างศาลาที่พักขนาด
เพื่อก่อสร้างศาลาที่พัก สาหรับบริการ
กว้าง 2.5 ม. ยาว 2.5
ประชาชน
ม.

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
28. โครงการอบรมการทอผ้าไหม

55,000.00

29. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอย 360 องศา

20,000.00

30.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร

10,000.00

เพื่ออบรมการทอผ้าไหมให้กบั สตรี
แม่บ้านในตาบลบ่อสลี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตาบลบ่อสลี
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ทาง ด้านการเกษตร

อบรมสตรีแม่บา้ นทอผ้า
ไหม จานวน 50 คน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรตาบลบ่อสลี
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31.

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ตาบลบ่อสลี

20,000.00

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรม ชาติ
ตาบลบ่อสลี
และสิ่งแวด ล้อมในพื้นที่ตาบลบ่อสลี

50,000.00

เพื่อให้การควบคุม ไฟป่ามีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

33. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านแม่โถ

10,000.00

34. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านกองลอย

10,000.00

35. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านบ่อสลี

10,000.00

36. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านกองปะ

10,000.00

37. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านแม่โถหลวง

10,000.00

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การดาเนินการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การดาเนินการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การดาเนินการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การดาเนินการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใน
การดาเนินการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน

พื้นที่ตาบลบ่อสลี หมู่ที่
๑-๑๐
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านแม่โถ
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านกองลอย
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ่อสลี
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านกองปะ
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านแม่โถลวง

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
38. โครงการจัดงานประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

20,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป

เด็กและเยาวชนตาบล
บ่อสลี
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39. โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีลั๊วะ
40.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตาบลบ่อสลี

5,000.00
60,000.00

41. โครงการสืบทอดประเพณีล้านนา(สรงน้าพระธาตุ

10,000.00

42. โครงการสืบทอดประเพณีหล่อเทียนพรรษา

20,000.00

43. โครงการอบรมปริวาสกรรม

20,000.00

44.

อุดหนุนสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ ประจาปี 2561

5,000.00

45.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตามโครงการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ ประจาปี 2561

8,000.00

46.

อุดหนุนที่ทาการโครงการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP
ของดีเมืองเชียงใหม่

4,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ตาบลบ่อสลี
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการหล่อเทียน
พรรษาให้คงอยู่สืบไป

เด็กและเยาวชนตาบล
บ่อสลี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนตาบลบ่อสลี
ประชาชนตาบลบ่อสลี

เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ
ตาบลบ่อสลี
พนักงานส่วนตาบล
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีปริวาสกรรมให้คง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
อยู่สืบไป
สภาท้องถิ่น และ
ประชาชนตาบลบ่อสลี
อุดหนุนสานักงานจังหวัด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริม
เชียงใหม่
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อาเภอฮอด เพื่อส่งเสริม
เชียงใหม่
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด อุดหนุนที่ทาการปกครองอา เภ
อฮอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชียงใหม่
ของจังหวัดเชียงใหม่
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อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอฮอด ตามโครงการ
จัดงานสืบฮีตสานฮอยปี๋
ใหม่เมือง
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านแม่โถ ตาม
โครงการสืบทอด
ประเพณีปีใหม่ม้ง
อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้าน แม่โถ ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้า
โพธิ์
อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้าน แม่โถ ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง

47.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตามโครงการจัดงานสืบ
ฮีตสานฮอยปี๋ใหม่เมือง

8,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

48.

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่โถ ตามโครงการสืบทอด
ประเพณีปีใหม่ม้ง

20,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

49.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ น แม่โถ ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้าโพธิ์

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

50.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ น แม่โถ ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่
บ้านอมลอง ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเลี้ยง
ดง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้านกองลอย ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นแห่ไม้ค้าโพธิ์

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นอมลอง ตามโครงการส่งเสริม
51.
ประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้าโพธิ์
อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นกองลอย ตามโครงการส่งเสริม
52.
ประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้าโพธิ์
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53.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นกองลอย ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นลอยกระทง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

54.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นบ่อสลี ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นลอยกระทง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

55.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นบ่อสลี ตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

56.

อุดหนุนคณะ กรรม การหมู่บ้านแม่โถหลวง ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

57.

อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นแม่โถหลวง ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้าโพธิ์

5,000.00

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาจัดให้คง
อยู่สืบไป

อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้านกองลอย ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นลอย
กระทง
อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้านบ่อสลี ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นลอย
กระทง
อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้านบ่อสลี ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง
อุดหนุนคณะ กรรม การ
หมู่บ้านแม่โถหลวง ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นเลี้ยงดง
อุดหนุนคณะ กรรมการ
หมู่บ้านแม่โถหลวง ตาม
โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นแห่ไม้ค้า
โพธิ์
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ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
58. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัด
59. สพฐ. และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา สังกัด ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาการเด็กและเยาวชนตาบล
60.
บ่อสลี
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน?บ่อสลี
61.
เกมส์?

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

20,000.00
80,000.00

64. โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก

66. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อาหารเสริมนม

310,000.00

โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ

65. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

2,176,619.00
80,000.00

62. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บ่อสลีคัพ
63.

1,201,200.00

เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
ค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียน
10 ศูนย์
การสอน จานวน 10 ศูนย์

50,000.00
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

54,000.00

8,002,800.00

เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองในสังคม
เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและ
เชื่อมความสัมพันธ์ภายในตาบล
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หมู่บ้าน และให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เพื่อส่งเสริมสนับ สนุนเด็ก/เยาวชน
สนใจกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข
เลือดออก

ดาเนินการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
ดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในตาบลบ่อส
ลี

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในตาบลบ่อสลี

ประชาชนในตาบลบ่อสลี
ดาเนินการส่งนักกีฬาเข้า
การแข่งขัน
ตาบลบ่อสลี

13
67. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

2,611,200.00

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ

คนพิการในตาบลบ่อสลี

68. โครงการสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)

50,000.00

ประชาชนตาบลบ่อสลี

69. สนับสนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

3,000.00

เพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการ
เพื่อสนับสนุนอาเภอจัดงานวันปิย
มหาราช

70. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่โถ
71. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอมลอง
72. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกองลอย
73. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่ง
74. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อสลี
75. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอกแดง

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

1,648,000.00
200,000.00
856,000.00
220,000.00
336,000.00
168,000.00

ประชาชนในอาเภอฮอด

อาหารกลางวันสาหรับ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่
โถ
อาหารกลางวันสาหรับ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนโรงเรียนบ้านอม
ลอง
อาหารกลางวันสาหรับ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนโรงเรียนบ้านกอง
ลอย
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

อาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุง่

อาหารกลางวันสาหรับ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนโรงเรียนบ้าน
บ่อสลี
อาหารกลางวันสาหรับ
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอกแดง
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด กศน. สาหรับ
ศศช. บ้านกองปะ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

61,600.00

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด กศน. สาหรับ
77.
ศศช. บ้านใหม่เฮาะคี

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์

123,200.00

76.

อุดหนุน ศศช.บ้านกอง
ปะ เพื่อจัดหาอาหาร
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
กลางวันสาหรับนักเรียน
ในสังกัด
อุดหนุน ศศช. บ้านใหม่
เฮาะคี เพื่อจัดหาอาหาร
เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
กลางวันสาหรับนักเรียน
ในสังกัด

ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
78. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000.00

79. โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000.00

80.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000.00

81.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

20,000.00

82. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

10,000.00

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็ก เยาวชนและ
ในพื้นที่ตาบลบ่อสลี
ประชาชนตาบลบ่อสลี
จัดกิจกรรมและแสดงผล
เพื่อจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัย
งานของอาสาสมัคร
ฝ่ายพลเรือน
ป้องกันภัยฝ่านพลเรือน
ดาเนินการจัดตั้งจุด
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลสงกรานต์
ดาเนินการจัดตั้งจุด
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในช่วง บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นโทษภัย
ของยาเสพติด

ประชาชนตาบลบ่อสลี
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โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินต้านยา
83.
เสพติด (ศพส.หมู่บ้าน)
84. โครงการเงินสารองจ่าย
85.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000.00
1,009,491.00
30,000.00

ตั้งศูนย์พลังแผ่นดินต้าน
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้าย
ยาเสพติด จานวน 10
ของยาเสพติด
หมู่บ้าน
ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัย
เพื่อใช้สาหรับกรณีฉุกเฉิน
พิบัติกรณีฉุกเฉินตาบล
บ่อสลี
เพื่อให้ที่ทาการปกครองอาเภอฮอดไป
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
อาเภอฮอด
เสพติด

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
86. โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง

500,000.00

87.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิ ภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล

20,000.00

88.

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

40,000.00

89.

โครงการจัดเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564)

20,000.00

90.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน

20,000.00

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
ปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
จ้างเหมาหน่วยงาน
เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ประเมินความพึงพอใจฯ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ครั้ง/ปี
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดเวทีปรับปรุง ทบทวน
เสนอแนะความคิดเห็นและมีร่วมใน
แผนพัฒนาสี่ปที ั้ง10
การตัดสินใจ
หมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งของ อปท.

เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานของตาบล
บ่อสลี ใช้ในการพัฒนาตาบล

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบล
บ่อสลี ทั้ง 10 หมู่บ้าน
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91. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

345,000.00

92. โครงการวันท้องถิ่นไทย

10,000.00

93. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

10,000.00

94. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล (สปสช.)

150,000.00

95. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม

200,000.00

96. โครงการสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น

170,000.00

97.

98.

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.
อาเภอฮอด
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
99. สิริกิติ์พระบรมราชินี นาถ ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

30,000.00

5,000.00

5,000.00

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในตาบลบ่อสลี
เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและ
ผลการดาเนินงานของ อปท. ให้
ประชาชนได้รับทราบ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสมทบงบประมาณให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบล
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของ
พนักงานจ้าง
เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าข้าม ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.อาเภอฮอด
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ

ตาบลบ่อสลี
จัดกิจกรรมและแสดง
ผลงานของของ อปท.
ดาเนินการให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลบ่อสลี
กองทุนประกันสังคม
กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
อาเภอฮอด (ทต.ท่าข้าม)
ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ชมรม
มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน กานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลัง
มวลชน
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100.

โครงการจัดพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระ
101. เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

3,000.00

10,000.00

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
ตามโครงการจัดพิธีคล้ายวันสวรรคต
พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
ตามโครงการพิธีถวายดอกไม้ จันทน์
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช

ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ชมรม
มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน
ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ชมรม
มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.บ่อสลี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จานวนเงิน 10,118,686.80 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 44 โครงการ จานวนเงิน 9,746,386.80 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม
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1

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
1,253,300.00
55,000.00

10
1

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
891,000.00
55,000.00

5

63,010.00

4

53,010.00

5

42,000.00

5

42,000.00

16

8,047,578.00

16

8,047,578.00

3

243,046.80

3

243,046.80

5
50

414,752.00
10,118,686.80

5
44

414,752.00
9,746,386.80

โครงการ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อสลี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชัย
ยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียน
แม่โถ
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๊
ยืนยงคีรีมาศ
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ประพาส เริงไม
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบ่อเหล็ก
(บ้านนายนิคม สาครสุขเกษม)
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมลองสาย
บ้านนายอีวา
7. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (สายทางบ้าน
อมลอง)
8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอง
ลอย
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองปะ สาย
แม่เตียน - ห้วยตาทบ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วงเงินตามสัญญา

คู่สญ
ั ญา

55,000.00

54,800.00 24/2561

69,200.00

69,000.00 20/2561

69,200.00

69,000.00 23/2561

34,200.00

34,000.00 ฎ.813/61

133,000.00

132,500.00 22/2561

60,900.00

60,600.00 ฎ.809/61

108,700.00

108,000.00 ฎ.493/61

73,400.00

73,000.00 ฎ.714/61

199,700.00

199,000.00 ฎ.494/61

วันที่เซ็น
สัญญา
12/04/25
61
10/04/25
61
12/04/25
61
22/02/25
61
11/04/25
61
22/02/25
61
18/01/25
61
29/03/25
61
18/01/25
61

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
15
15
15
45
15
45
45
15
90
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10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ทุ่งสน
(สายทางนาครองเบ็ด ช่วงบ้านนางนิล)
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่โถหลวง
สายหย่อมบ้านกองลา
12. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
โถหลวง
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอกแดง สาย
บ้านนายสุรชัย
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอกแดง สาย
บ้านเบญจวรรณ
15. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอก
แดง
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
16. โครงการอบรมการทอผ้าไหม

107,200.00

107,000.00 ฎ.795/61

142,900.00

142,000.00 ฎ.469/61

2,600.00

2,600.00 ฎ.636/61

162,400.00

162,000.00 ฎ.796/61

37,600.00

37,000.00 21/2561

2,800.00

2,800.00 ฎ.637/61

55,000.00

18,000.00 ยืมเงิน
15,000.00 ฎ.527/61
1,910.00 ฎ.528/61
1,730.00 ฎ.529/61
360.00 ฎ.530/61
18,000.00 ฎ.533/61

22/02/25
61
17/01/25
61
13/03/25
61
22/02/25
61
10/04/25
61
13/03/25
61

45

09/02/25
61
09/02/25
61
09/02/25
61
09/02/25
61
09/02/25
61

1

09/02/2561

7

15
1
45
15
1

3
3
3
3
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ตาบลบ่อสลี

50,000.00

6,750.00 ฎ.534/61
12,000.00 ยืมเงิน
4,260.00 ฎ.629/61

18. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้าน
กองลอย
19. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้าน
บ่อสลี
20. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้าน
กองปะ
21. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน บ้านแม่
โถหลวง
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
22. โครงการอบรมปริวาสกรรม

10,000.00

10,000.00 ฎ.656/61

10,000.00

10,000.00 ฎ.658/61

10,000.00

10,000.00 601/61

10,000.00

10,000.00 ฎ.657/61

20,000.00

360.00 ฎ.426/61
19,640.00 ฎ.433/61

23. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตาม
โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจาปี
2561

8,000.00

8,000.00 ฎ.369/61

15/02/25
61
15/02/25
61
09/03/25
61
20/03/25
61
20/03/25
61
01/03/25
60
20/03/25
61

51

07/02/25
61
07/02/25
61
02/02/25
61

1

51
1
1
1
61
1

1
3
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24. อุดหนุนที่ทาการโครงการจัดงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
25. อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นกองลอย ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นลอยกระทง
26. อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บา้ นบ่อสลี ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นลอยกระทง
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
เงินอุดหนุนแบบมี
สถานศึกษา
วัตถุประสงค์

4,000.00

4,000.00 ฏ.220/61

5,000.00

5,000.00 ฏ.074/61

5,000.00

5,000.00 ฏ.073/61

1,201,200.00

01/11/25
60
01/11/25
60
01/11/25
60

90

73,200.00 ฏ.060/61 (ไตร
มาสที่ 1)
14,400.00 ฏ.061/61(ไตร
มาสที่ 1)
18,000.00 ฏ.062/61(ไตร
มาสที่ 1)
37,200.00 ฏ.063/61(ไตร
มาสที่ 1)
27,600.00 ฏ.064/61(ไตร
มาสที่ 1)

01/11/25
60
01/11/25
60
01/11/25
60
01/11/25
60
01/11/25
60

90

10,800.00 ฏ.065/61(ไตร
มาสที่ 1)
10,800.00 ฏ.066/61(ไตร
มาสที่ 1)
10,800.00 ฏ.067/61(ไตร
มาสที่ 1)

01/11/25
60
01/11/25
60
01/11/25
60

90

1
1

90
90
90
90

90
90
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75,640.00 ฎ.437/61(ไตร
มาสที่ 2)
14,880.00 ฎ.438/61(ไตร
มาสที่ 2)
18,600.00 ฎ.439/61(ไตร
มาสที่ 2)
38,440.00 ฎ.440/61(ไตร
มาสที่ 2)
28,520.00 ฎ.441/61(ไตร
มาสที่ 2)
11,160.00 ฎ.442/61(ไตร
มาสที่ 2)
18,600.00 ฎ.443/61(ไตร
มาสที่ 2)
17,360.00 ฎ.444/61(ไตร
มาสที่ 2)
28. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนแบบมี
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์การเรียนชุมชน วัตถุประสงค์
ชาวไทยภูเขา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

2,176,619.00

01/02/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61
01/01/25
61

90

251,022.00 ฎ.153/61

01/10/25
61

90

251,022.00 ฎ.328/61

01/01/25
61

90

90
90
90
90
90
90
90
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29. โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตาบลบ่อสลี

80,000.00

180.00 ฎ.430/61
240.00 ฎ.432/61
3,000.00 ฎ.434/61
3,600.00 ฎ.435/61
62,742.00 ฎ.436/61

30. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน บ่อสลีเกมส์

310,000.00

58,700.00 ฎ.593/61
9,820.00 ฎ.612/61
5,100.00 ฎ.689/61
1,440.00 ฎ.690/61
240.00 ฎ.691/61
1,515.00 ฎ.692/61
7,455.00 ฎ.693/61

07/02/25
61
07/02/25
61
07/02/25
61
07/02/25
61
07/02/25
61
12/03/25
61
07/03/25
61
22/03/25
61
22/03/25
61
22/03/25
61
22/03/25
61
22/03/25
61

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
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800.00 ฎ.694/61
56,440.00 ฎ.695/61
4,180.00 ฎ.735/61
31. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

32. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

54,000.00

8,002,800.00

2,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
ต.ค.60
6,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
พ.ย.60
4,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
ธ.ค.60
4,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
ม.ค.61
4,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
ก.พ.61
4,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน
มี.ค.61
623,800.00 ผู้สูงอายุ เดือน
ต.ค.60
638,000.00 ผู้สูงอายุ เดือน
พ.ย.60
648,000.00 ผู้สูงอายุ เดือน
ธ.ค.60

22/03/25
61
22/03/25
61
02/04/25
61
01/10/25
61
01/11/25
61
01/12/25
61
01/01/25
61
01/02/25
61
01/03/25
61
01/10/25
60
01/11/25
60
01/12/25
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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33. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

34. สนับสนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
35. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่โถ

2,611,200.00

3,000.00
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

1,648,000.00

636,100.00 ผู้สูงอายุ เดือน
ม.ค.61
630,800.00 ผู้สูงอายุ เดือน
ก.พ.61
639,400.00 ผู้สูงอายุ เดือน
มี.ค.61
200,000.00 ผู้พิการ เดือน
ต.ค.60
216,000.00 ผู้พิการเดือน พ.ย.
60
214,400.00 ผู้พิการ เดือน ธ.ค.
61
216,800.00 ผู้พิการ เดือน
ม.ค.61
224,800.00 ผู้พิการ เดือน
ก.พ.61
212,800.00 ผู้พิการ เดือน
มี.ค.61
3,000.00 ฏ.025/61

01/01/25
61
01/02/25
61
01/03/25
61
01/10/25
61
01/11/25
60
01/12/25
61
01/01/25
61
01/02/25
61
01/03/25
61
16/10/25
60
412,000.00 ฎ.292/61(ไตร 01/10/25
มาสที่ 1)
60
412,000.00 ฎ.370/61 (ไตร 01/01/25
มาสที่ 2)
61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
90
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36. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านอมลอง เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์
37. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกอง
เงินอุดหนุนแบบมี
ลอย
วัตถุประสงค์
38. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทุ่ง

39. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อสลี

40. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอก
แดง
41. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
กศน. สาหรับ ศศช. บ้านกองปะ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์

42. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด เงินอุดหนุนแบบมี
กศน. สาหรับ ศศช. บ้านใหม่เฮาะคี
วัตถุประสงค์

200,000.00
856,000.00

220,000.00

336,000.00

168,000.00
61,600.00

123,200.00

50,000.00 ฎ.293/61(ไตร
มาสที่ 1)
212,000.00 ฏ.130/61(ไตร
มาสที่ 1)
29,040.00 ฎ.371/61(ไตร
มาสที่ 2)
55,000.00 ฏ.132/61(ไตร
มาสที่ 1)
55,000.00 ฎ.659/61 (ไตร
มาสที่ 2)
84,000.00 ฏ.131/61(ไตร
มาสที่ 1)
84,000.00 ฎ.660/61(ไตร
มาสที่ 2)
42,000.00 ฏ.294/61(ไตร
มาสที่ 1)
14,520.00 ฎ.290/61(ไตร
มาสที่ 1)
14,520.00 ฎ.373/61(ไตร
มาสที่ 2)
29,040.00 ฎ.291/61(ไตร
มาสที่ 1)
29,040.00 ฎ.372/61(ไตร
มาสที่ 2)

01/10/25
60
01/10/25
60
01/01/25
61
01/10/25
60
01/01/25
61
01/10/25
60
01/01/25
61
01/10/25
60
01/10/25
60
01/01/25
61
01/10/25
60
01/01/25
60

50
90
90
90
90
90
90
50
66
66
66
66
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ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
46. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

20,000.00

6,000.00 ยืมเงิน
480.00 ฎ.415/61

44. โครงการเงินสารองจ่าย
45. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฮอด ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
46. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล (สปสช.)
47. โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม

1,009,491.00

206,566.80 สารองจ่าย

30/12/25
60
30/12/25
60
01/10/25
61

7
7
199

30,000.00

30,000.00 ฎ.640/61

01/10/25
61

365

150,000.00

150,000.00 ฎ.710/61

01/10/25
61

365

200,000.00

16,195.00 ฎ.044/61

01/09/25
60
01/10/25
60
01/11/25
61
01/12/25
61
01/01/25
61

30

12,225.00 ฎ.124/61
6,820.00 ฎ.178/61
16,195.00 ฎ.218/61
15,838.00 ฎ.353/61

30
30
30
30

29
14,479.00 ฎ.506/61
48. โครงการสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น
49. โครงการจัดพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร
50. โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ประปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
อบต.บ่อสลี ฮอด จ.เชียงใหม่
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
138.0 112.50 27.0
2.24
15.0
1.25
10.0
0.89
10.0
0.89
11.0
0.72
3.0
0.08
1.0
0.06
1.0
0.05
1.0
0.05
24.0

0.50

7.0

0.17

5.0

0.06

4.0

0.05

4.0

0.05

22.0

0.30

20.0

0.22

5.0

0.04

5.0

0.04

5.0

0.04

33.0

20.91

20.0

18.25

16.0

8.05

16.0

8.04

16.0

8.04

19.0

2.16

8.0

1.13

3.0

0.24

3.0

0.24

3.0

0.24

28.0

3.81

16.0

1.54

5.0

0.41

5.0

0.41

5.0

0.41
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ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.บ่อสลี ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่
สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประพาส เริงไม
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2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมลองสายบ้านนายอีวา

3. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. (สายทางบ้านอมลอง)
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4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองปะ สายแม่เตียน - ห้วยตาทบ

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ทุ่งสน (สายทางนาครองเบ็ด ช่วงบ้านนางนิล)
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6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่โถหลวง สายหย่อมบ้านกองลา

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอกแดง สายบ้านนายสุรชัย
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8. โครงการอบรมการทอผ้าไหม.

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตาบลบ่อสลี
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10. โครงการอบรมปริวาสกรรม

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาการเด็กและเยาวชนตาบลบ่อสลี
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12. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน บ่อสลีเกมส์

13.

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้สูงอายุ

พิการ
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14. สนับสนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

15. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

16. โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จประ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
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คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. นายจิรายุ งอกงาม
นายก อบต.บ่อสลี
กรรมการ
2. นายว่างเปา ยืนยงคีรีมาศ
รองนายก อบต.บ่อสลี
3. นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา
รองนายก อบต.บ่อสลี
4. นายพิภพ ธิยะ
ส.อบต.บ่อสลีหมู่ที่ 3
5. นายอินสอน ต๊ะเป็ง
ส.อบต.บ่อสลีหมู่ที่ 4
6. นายชูชัย ใจตุ้ย
ส.อบต.บ่อสลีหมู่ที่ 5
7. นายคาปัน ตันต๊ะวิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายไพฑูรย์ ตาสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสรายุทธ ยศสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพิตรพิบูล กิตติมา
ผู้แทนภาครัฐ
11. นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้แทนภาครัฐ
12. นายองอาจ เปี้ยบุญยืน
ผู้แทนภาครัฐ
13. นายจันทร์บุญ เทิดนาธาร
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
14. นายฝน ปิ่นญาติ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
15. นายวีระ ปวนลอง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
16. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
เลขานุการ
17. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคาปัน ค้างคีรี
ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 2
นายสายแก้ว หมีคณะ ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 3
นายเอนก ตาคา
ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 4
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสลี
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. นายใจ๋ ทาน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายบุญยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ
ส.อบต. ม.1
3. นายทองศรี กอและ
ส.อบต. ม.2
4. นายเกษม ปันแก้ว
ส.อบต. ม.6
5. นายวีรระยุทธ แสนวงค์มา
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น
6. นายชัยยิ่ง ยืนยงคีรีมาศ
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น
7. นายพจน์ มูลตุ่น
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
8. ดร.นพพร เดชชิต
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. นายชุมพล เงาสิงห์
หัวหน้าส่วนการบริหารงานช่าง
10. สิบเอกสิทธิศักดิ์ โคมสว่าง
หัวหน้าสานักปลัด
11. นายป้อง มณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์ จ ะเสนอความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ การบริ ห ารงาน อบต.บ่ อ สลี ท ราบ เพื่ อ จะได้ พิ จ ารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

นายใจ๋ ทาน้อย
(นายใจ๋ ทาน้อย)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

