
 
  

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อบต.ในเมือง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.ในเมือง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.ในเมือง 
    "เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อยางยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ในเมือง 
    1.มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ 
    2.สรางการเพ่ิมรายไดและการมีงานทํา 
    3.พัฒนาการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    4.แกไขปญหาสังคม เพ่ือใหคนและชุมชนมีความสุข 
    5.ใชการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.ในเมืองไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการพานิชย 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 
        1. แผนงานการเกษตร 



 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
        1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        7. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
        2. แผนงานการเกษตร 
 
ง. การวางแผน 
    อบต.ในเมือง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน  
เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุ
ไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



    อบต.ในเมือง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

โครงสรางพ้ืนฐาน 
11 6,770,000.00 20 18,785,000.00 626 581,144,000.00 659 605,634,000.00 665 609,924,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง

นํ้า 
48 29,770,000.00 13 3,060,000.00 27 13,060,000.00 21 14,500,000.00 29 31,000,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 
111 9,340,000.00 81 9,230,000.00 97 20,240,000.00 60 18,845,000.00 57 17,645,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคน

และสังคม 
158 42,084,000.00 139 25,419,000.00 182 85,128,000.00 176 86,232,000.00 184 96,332,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

การเมือง การบริหารและการ

ปกครอง 

25 7,320,000.00 23 7,320,000.00 28 19,020,000.00 28 19,650,000.00 28 19,650,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

18 1,400,000.00 15 1,000,000.00 17 2,300,000.00 16 3,240,000.00 16 3,240,000.00 

รวม 371 96,684,000.00 291 64,814,000.00 977 720,892,000.00 960 748,101,000.00 979 777,791,000.00 



 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.ในเมือง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 134 โครงการ งบประมาณ 27,468,490 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

 ตามขอบัญญัติ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 70 14,836,000.00 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา - - 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 360,000.00 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 44 9,163,000.00 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการ
ปกครอง 

11 2,784,490.00 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4 325,000.00 

 รวม 134 27,468,490.00 

  
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ผลผลิต 

    

ประสงค     

1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
ซอยเลียบลํานํ้าจักราช 
(ชายชล) หมู 1 

265,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนคสล. 1 สาย     

2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. หมู
ท่ี 1 

113,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนคสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า
และหรือวางทอระบาย
นํ้า ถนนสวนราชการ 
หมูท่ี 1 

250,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

ทอระบายนํ้าและ
หรือรางระบาย นํ้า
จํานวน 1 สาย 

    

4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
หมูท่ี 3 เช่ือม หมูท่ี 
16 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินและ
หรือทับหนาหินคลุก ซ.
ปาหนา เช่ือมหมู 16 

37,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนดินและหรือ
ถนนดินกลบหิน
คลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 3 

24,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูท่ี 3 

34,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 

ถนนหินคลุกตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

8 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. ซ.
จํารัส ตอมิตร หมูท่ี 3 

164,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

9 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูท่ี 4 

20,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 

ถนนหินคลุกกวาง 
4 เมตร ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

10 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนซอยหนา
อําเภอ - ทารัก หมูท่ี 4 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ขนาด 4 
x 400 

    

11 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
กลางบาน หมูท่ี 4 

486,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

12 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางทอระบายนํ้า
พรอมบอพักคลองตาล 
หมูท่ี 5 

100,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

ทอฯขนาด 1 ม.
ยาว 120 ม. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    



13 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.
วิชา ในหมูท่ี 5 

133,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

14 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
บานกอก - บานรก หมู
ท่ี 5 

266,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

15 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 5 

105,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

16 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
สามแยก หมูท่ี 6 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

17 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 6 

39,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

18 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายเลียบ
คลองสงนํ้าฝงซาย หมู
ท่ี 6 

495,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ยาว 
2,000 ม. ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

19 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนยกระดับค
สล. ซ.ประชารักษหมูท่ี 
7 

292,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.1 สาย 
ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

20 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.
เช่ือมหมูบาน หมูท่ี 7 
(ซอยโรงเรยีน) 

257,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ขนาด 4 
x125 x 0.15 ม. 

    

21 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. 
สายโรงสูบนํ้า หมูท่ี 7 

139,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

22 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 8 

161,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

23 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูท่ี 8 

123,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 
 

ถนนหินคลุก ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
 

    

24 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอยรานกุง
เน้ือยาง เช่ือม ซอย
อาจารยเชิด หมูท่ี 8 

102,000.00 กองชาง เพ่ือกอสราง 
ปรับปรุงเสน 
เสนทางการ
คมนาคมในการ 
สัญจรไปมามีความ
สะดวก 
 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    



25 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางหรือทอ
ระบายนํ้าจากบานนาย
อิศรา ถึงบานนาง
สุภาพ หมูท่ี 8 (ขางวัด
วังหิน) 

490,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

รางหรือทอระบาย
นํ้า คสล 1 สาย 

    

26 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.
นายเทียม หมูท่ี 9 

72,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนคสล.ขนาด 3 
x 120 x 0.15 ม. 

    

27 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินลงหิน
คลุกโรงสูบนํ้าประปา 
หมูท่ี 9 

53,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนหินคลุก ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

28 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 9 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

29 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซอย
นายพิทยา หมูท่ี 9 

201,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

    

30 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซ.
ยายแกว หมูท่ี 9 

360,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

31 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูท่ี 10 สาย
ทางเขาหมูบาน 

371,000.00 กองชาง เพ่ือกอสรางถนนค
สล. ใชในการสัญจร
ไปมา 

ถนน คสล. กวาง 6 
ม. ยาว 1,000 ม. 

    

32 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
สายกลางบาน หมูท่ี 
10 

225,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนAsphalt. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

33 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 11 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 

    

34 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สายบาน
ข้ีเหล็ก เช่ือม ตําบล
นิคม ม.11 

498,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ขนาด 5 
x 2,100 ม. 

    

35 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
นาประชา หมูท่ี 12 

202,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

    

36 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
จากบานตาเท่ียง - 
บานแม พิมพหมูท่ี 12 
 

392,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

รางระบายนํ้า
จํานวน 1 สาย 

    

37 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
หลังสหกรณ - บานวัง
หิน หมูท่ี 13 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    



38 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.
นายสมยศ พรอมวาง
ทอ หมูท่ี 13 

86,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

39 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
บานนายผัน ยอดแกว 
หมูท่ี 13 

91,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

40 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซ 
1 หมูท่ี 13 

202,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 
จํานวน 1 สาย 

    

41 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. ซ.
รวมใจพัฒนา หมูท่ี 15 

88,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

42 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินพรอม
ลูกรังหรือหินคลุก หมูท่ี 
15 

28,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนลูกรังหรือหิน
คลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

43 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

วางทอระบายนํ้าสาย
หลักพรอมบอพัก หมู 
15 

157,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

ทอระบายนํ้าคสล.
ยาว 1,000 ม. 

    

44 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.
นางจุฑามาศ ศรีแกว 
หมูท่ี 15 

123,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ขนาด 4 
x 100 x 0.15 ม. 

    

45 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินทับ
หนาหินคลุก ซ.ตารด 
หมูท่ี 15 

38,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนดินทับหนาหิน
คลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

46 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินลูกรัง
หรือหินคลุก ซ.นายยง 
หมูท่ี 15 

18,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนดินลูกรังหรือ
หินคลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

47 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินลูกรัง
หรือหินคลุก ซ.นาย
สมนึก หมูท่ี 15 

11,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนดินลูกรังหรือ
หินคลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

48 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 15 

144,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

49 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินทับ
หนาหินคลุก ซ.เสนห
ลายไทย หมูท่ี 16 

35,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนเสนทาง
สัญจร ไปมา 

ถนนดินทับหนาหิน
คลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

50 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
ยนตติ๋ง หมูท่ี 16 

102,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน ตสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

51 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซ.
เพ่ิมพูล หมูท่ี 16 

102,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน ตสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    



52 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูท่ี 16 

250,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนAsphalt. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

53 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 16 ซ.สันติสุข 

267,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย 

    

54 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
หมู 16 เช่ือม หมู 3 
(เลียบคลองหนอง
โบสถ) 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. จํานวน 
1 สาย 

    

55 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซ.
คลองใหญ หมูท่ี 17 
(ถนนเลียบคลองใหญ) 

122,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

    

56 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดินและ
หรือถนนดินกลบหิน
คลุก หมูท่ี 17 

26,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนดินและหรือ
ถนนดินกลบหิน
คลุก ตามแบบท่ี
กําหนด 

    

57 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมู
ท่ี 17 

23,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

58 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
ซ.นายชอย หมูท่ี 17 

125,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

ระบายนํ้า คสล 1 
สาย 

    

59 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
หมูท่ี 18 เช่ือม หมูท่ี 
13 (หลังสหกรณโค
นม) 
 

205,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.จํานวน 
1 สาย 

    

60 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า 
สายซ.ยายหน่ัน - นาง
จุน หินแดง หมูท่ี18 

208,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

รางระบายนํ้าฯ
จํานวน 1 แหง 

    

61 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า
สาย ซ.ยายหน่ัน - 
ผูชวยผดุง ถึงหนาศาลา
ประชาคม หมูท่ี 18 
 

490,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

รางระบายนํ้าฯ
จํานวน 1 แหง 

    

62 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูท่ี 19 

250,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนAsphalt ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

63 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูท่ี 20 

430,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนAsphalt. ตาม
แบบท่ี อบต. 
กําหนด 

    



64 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า
และหรือวางทอระบาย
นํ้า หมูท่ี 20 

204,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

ทอระบายนํ้าและ
หรือรางระบาย นํ้า 

    

65 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้า
นํ้ารูปตัวยูพรอมฝาปด 
ซอย 6 หมูท่ี 21 

313,000.00 กองชาง ใชในการระบายนํ้า 
เวลามฝีนตกมาก 

รางระบายนํ้าคสล.
จํานวน 1 สาย 

    

66 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางเพ่ิมระดับ
ถนนคสล.ซอย 2 หมูท่ี 
21 

254,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล.ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

67 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.17 

349,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนน คสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

68 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt
และหรือซอมแซม ม. 
19 

190,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนAsphalt. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

69 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซอย
ประเสริฐ หมูท่ี 5 

105,000.00 กองชาง ใชในการสัญจรไป
มา 

ถนนคสล. ตาม
แบบท่ีกําหนด 

    

70 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟาสองทาง 
หมูท่ี 1 

1,896,000.00 กองชาง ใหมีแสงสวางใน
การสญัจร ไปมา
เวลากลางคืน 

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง ตามแบบท่ี 
อบต. กําหนด 

    

71 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมดานปศสุัตว 

0 กองสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวกับ กิจกรรม
ดานปศุสตัว 

จัดกิจกรรมตางๆท่ี
เก่ียวของกับ ดาน
ปศุสัตว 

    

72 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระ เจาอยูหัวและหรือ
สมเด็จพระราชนีนารถ 

0 กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมี
อาชีพ เสริม
หลังจากเก็บ
ผลผลติ ทาง
การเกษตร 

จัดฝกอบรมใหแก
เกษตรกร ในพ้ืนท่ี
ตําบลในเมือง และ
ตามนโยบาย
รัฐบาล 

    

73 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

สงเสริมกลุมอาชีพเศรษ
กิจพอเพียง หมูท่ี 5 

0 กองสงเสริม

การเกษตร 

ใหประชาชนมี
อาชีพเสริม และมี
รายไดเพ่ิม 

กลุมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมูท่ี 5 

    

74 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

330,000.00 กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนา ผลิตภัณฑ
ของเกษตรกร 
 

ฝกอบรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

    

75 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ฝกอบรมและศึกษาดู
งานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลในเมือง 

30,000.00 กองสงเสริม

การเกษตร 

ใหประชาชนมี
อาชีพเสริม และมี
รายไดเพ่ิม 

กลุมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และประชาชนท่ี
สนใจ 

    

76 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
กลุมสตร ี

100,000.00 สํานักงาน
ปลัด 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 
สตร ี

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    



77 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือความมั่นคงของ
ครอบครัว 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 
ครอบครัวตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียง  

สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว 

    

78 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอาย ุ

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 
ผูสูงอาย ุ

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

79 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

กอสรางลาน
เอนกประสงค หมูท่ี 
21 

189,000.00 กองชาง เพ่ือใชเปนท่ีใชใน
การจัด กิจกรรม
ตางๆของหมูบาน 

ลานเอนกประสงค 
จํานวน 1 แหง 

    

80 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

ถมดินท่ี
สาธารณประโยชน หมู
ท่ี 19 

140,000.00 กองชาง ใชสาธารณะ
ประโยชน 

ถมท่ีสาธารณะหน่ึง
แหง 

    

81 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

รณรงคตอตานยาเสพ
ติด 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบล ปลอดภัย
จากยาเสพติด 

รณรงคปองกันและ
ปราบ ปรามยาเสพ
ติด 

    

82 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเสริมชุมชน
เขมแข็ง 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือเสรมิสรางให
ชุมชน มีความ
สามัคค ี

จัดโครงการชุมชน
เขมแข็ง ข้ึนใน
ตําบล 

    

83 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

ฝกอบรมอาชีพสําหรับ
คนพิการ/ครอบครัว/ 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหคนพิการ
และครอบ ครัว
ไดรับการประกอบ 
อาชีพ 

คนพิการและ
ครอบครัว/ผู 
ปกครอง/ผูดูแลท่ี
ไดรับการอบรม 
อาชีพ 

    

84 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการวันผูสูงอาย ุ 50,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ผูสูงอาย ุ

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

85 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูพิการ 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

สนับสนุนกิจกรรม 
ใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ 

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

86 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
(ดานผูสูงอายุ) 

300,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสรางการมีสวน
รวมและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 
ตามท่ีโครงการ
กําหนด 

    

87 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอาย ุ

300,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม ของ
ผูสูงอาย ุ

ดําเนินโครงการ
ตามท่ีกําหนด 

    

88 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ของ
เด็กและเยาวชน 
 

ดําเนินการตามท่ี
โครงการฯกําหนด 

    



89 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสรางการมีสวน
รวมของ เด็กและ
เยาวชนในตําบล 

สภาเด็กและ
เยาวชน 

    

90 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสตร ี

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ของ
สตร ี

ดําเนินการตามท่ี
โครงการฯกําหนด 

    

91 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การแขงขันฟุตบอล 7 
คน "ในเมืองคัพ" 

100,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลัง กายและ
เสรมิสรางสุขภาพ 

จัดการแขงขัน
ฟุตบอล 7 คน 

    

92 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

5,000.00 สํานักงาน
ปลัด 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของ
เด็กและเยาวชน 

สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของเด็กและ
เยาวชน 

    

93 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการแขงขันกีฬา"
ในเมืองเกมส" 

250,000.00 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสรางความ
สามัคครีะ หวาง
ผูนําชุมชน 

จัดการแขงขันกีฬา
ตามท่ีโครงการ 
กําหนด 

    

94 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การแขงขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน 

80,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสรางความ
สามัคค ีระหวาง
บุคลากรของ อปท. 

สงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน ในนาม 
อบต.ในเมือง 

    

95 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุนงานเทศกาล
เท่ียวพิมาย 

500,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมอัน ดี
งามของทองถ่ินให
ดํารง สืบไป 

สนับสนุนงาน
เทศกาลเท่ียวพิมาย 

    

96 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุนกิจกรรม
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

50,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมอัน ดี
งามของทองถ่ินให
ดํารง สืบไป 

จัดกิจกรรมหรือ
อุดหนุนการจัด 
กิจกรรมสําคญัทาง
พระพุทธ ศาสนา 

    

97 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 

1,500.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมอัน ดี
งามของทองถ่ินให
ดํารง สืบไป 

จัดกิจกรรมหรือ
อุดหนุนการจัด 
กิจกรรมวันลอย
กระทง 

    

98 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี 
ศาสนพิธีเน่ืองในวัน
สําคัญ ทางศาสนาและ
วันสําคัญของชาต ิ

2,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสรางความ
ภาคภูมิใจ และ
ความปรองดองของ 
คนในชุมชน 

จัดกิจกรรมรัฐพิธี
ศาสนาพิธีเน่ือง ใน
วันสําคัญทาง
ศาสนาและวัน 
สําคัญของชาต ิ
 

    



99 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการทัศนศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลในเมือง 

20,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ 
สําหรับเด็ก 

โครงการตามท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลในเมือง 
กําหนด 
 
 

    

100 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

1,212,955.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาอาหาร
เสรมิ นม ให
นักเรียน 

โรงเรียน จาํนวน 4 
แหง ในเขตตาํบล
ในเมือง 

    

101 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,212,955.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาอาหาร
เสรมิ นม ให
นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลในเมือง 

    

102 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 

2,200,000.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
ทุกคน มีอาหาร
กลางวันเพียงพอ 

โรงเรียน จาํนวน 4 
แหง ในเขตตาํบล
ในเมือง 

    

103 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการขนมไทยแสน
อรอย 

0 กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนดาน
ตางๆ ใหกับงาน
พัฒนาเด็ก 

เด็กนักเรยีนทุกแหง 
ในตําบลในเมือง 

    

104 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงกรสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษา ในระดับ
ปฐมวัย 

584,590.00 กอง

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือดําเนินโครงการ
ตางๆ ตามนโยบาย
สนับสนุนคาใช จาย
ในการจัดการศึกษา
ของ ศูนยฯ 

ดําเนินการตามท่ี
หนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

    

105 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ชวงเทศ กาลสําคัญ 

0 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือลดอุบัตเิหต ุ
ในชวงเทศกาล 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ตามท่ี
โครงการกําหนด 
อยางนอยปละ 2 
ครั้ง 

    

106 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปลอดภยัไว
กอน 

0 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหประชาชนได
ทราบ ถึงภัย
ธรรมชาต ิ

จัดอบรมปลอดภยั
ไวกอนให แก
ราษฎรในเขต ต.ใน
เมือง 

    

107 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยปองกัน
และ บรรเทาสาธารณะ
ภัยประจําตําบล 

5,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือปองกันและ
บรรเทา สาธารณะ
ภัยในตําบล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ
เพ่ือใชในศูนย 
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย ประจาํตําบล 

    



108 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝกอบรม
ดับเพลิงเบ้ืองตน 

0 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหบุคลากรไดมี
ความ รูในการ
แกปญหาและชวย 
เหลือประชาชนได
รวดเร็ว 

จัดอบรมสมาชิก 
อปพร.ระ ดับ
หมูบาน และ
บุคลากร อบต.ใน
เมือง ปละ 2 ครั้ง 

    

109 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขบาน 

133,450.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชน
รูจักปอง กันโรคพิษ
สุนัขบา 

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

110 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการพระราชดาํริ
ดานสาธารณสุข 

266,550.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือดําเนินการตาม
แนวทาง 
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขฯ 

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

111 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

รณรงคเพ่ือปองกันโรค
เอดส หรือโรคติดตอ
ทาง เพศสัมพันธ 

20,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือใหเยาวชน/
ประชาชน ทราบถึง
ภัยของโรคเอดส 

จัดฝกอบรม
เยาวชนและ 
ประชาชนท่ัวไป/
กลุมเสี่ยง 

    

112 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

กอสรางปรับปรุงท่ีพัก
ขยะชุมชนบานเอ้ือ
อาทร พรอมหลังคา 

350,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือใหการกําจัด
ขยะมีประสิทธิภาพ 

ปรัปปรุงท่ีพักขยะ
พรอมหลังคาขนาด
10x7ม. 

    

113 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

กอสรางระบบบําบัดนํ้า
เสียและแผงโซลาเซลล 
ชุมชนบานเอ้ืออาทร  

350,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือบําบัดนํ้าเสีย
อยางมี 
ประสิทธิภาพ 

เครื่องบําบัดนํ้าเสีย 
จํานวน 1 โครงการ 

    

114 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการอบรมปองกัน
การจมนํ้า ตําบลใน
เมือง 

50,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิต จากการ
จมนํ้า 

ประชาชนตําบลใน
เมือง 20 หมู บาน 

    

115 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการทําหมันสุนัข
และแมว ตําบลในเมือง 

0 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือลดจํานวนสุนัข
และแมว ตําบลใน
เมือง 

ดําเนินการตามท่ี
โครงการกําหนด 

    

116 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการธนาคารขยะ
คัดแยกขยะ 

50,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือใชในการกําจัด
ขยะ 

โครงการธนาคาร
ขยะคัดแยกขยะ 

    

117 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

กอสรางกําแพงกันขยะ 
ชุมชนบานเอ้ืออาทรหมู
14 

350,000.00 กอง

สาธารณสุข 

เพ่ือปองกันขยะ
ไมใหหลนลงลํานํ้า 

กอสรางกําแพง
ชุมชนบานเอ้ือ
อาทร 

    

118 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัตั้งศูนย
ปฎิบัติการรวม ในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสมีา 

10,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

1.เพ่ือจัดตั้งสถานท่ี
กลางในการ
ปฎิบัติงานของ
ศูนยฯ 2.เปนศูนย
รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของใน
การชวยเหลือ
ประชาชน 

จัดตั้งศูนยฯและ
บริหารงานศูนยฯ 
จํานวน 1 แหง 

    



119 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

100,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือจัดการ
ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

จัดการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
จํานวนไมนอยกวา 
50 คน ตอรุน 

    

120 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

ฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน การพัฒนา
ศักยภาพความ เขมแข็ง
ในชุมชนตําบลในเมือง 

500,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน 
การบริหารงานใน 
อบต. 

บุคลากรทุกสวนใน 
อบต. ผูนําชุมชน 
และประชาชน 

    

121 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

จัดกิจกรรมแบบมสีวน
รวมและ การออก
บริการประชาชน 

20,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวม และไดรับ
การบริการจาก 
อบต.ในเมือง 

จัดโครงการออก
บริการประชาชน 
จํานวน 1 ครั้ง 

    

122 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

จัดการเลือกตั้งในทุก
ระดับ 

500,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัด การ
เลือกตั้งในทุกๆ
ระดับ 

จัดการเลือกตั้ง
ถูกตองตาม
ระเบียบ และ
กฏหมาย 

    

123 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

จัดฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

400,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือสรางการมีสวน
รวม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน 
การพัฒนาทองถ่ิน 

ฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน คณะผุ
บริหาร,สมาชิกสภา
ฯและ ผูเก่ียวของ
ในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

    

124 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

10,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวก แก
ประชาชนและเพ่ิม
ประ สิทธิภาพใน
การใหบริการ 

โครงการฯตามท่ี 
อบต.กหนด 

    

125 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการจดัเก็บขอมลู
เพ่ือการวางแผนพัฒนา 

10,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหมีขอมูลตางๆ
ท่ีจําเปน สําหรับ
นํามาใชในการ
พัฒนา ทองถ่ิน 

ขอมูลท่ีผานการ
วิเคราะหแลว 
นํามาจัดทําเปน
ฐานขอมูลดาน
ตางๆ 

    

126 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 สํานักงาน

ปลัด 

เพ่ือใหมีการเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับบุคลากร
ทองถ่ิน 

จัดโครงการฯตามท่ี 
อบต.กําหนด 

    

127 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรดานระบบ
บัญชี E - laas 

200,000.00 กองคลัง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัต ิ
งานดานระบบบัญชี 

เขารวมอบรมกับ
หนวยงานตางๆ 

    



128 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการพัฒนาแผนท่ี
ภาษี 

500,000.00 กองคลัง เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บรายได 

ดําเนินการตาม
โครงการฯ ตามท่ี 
อบต.กําหนด 

    

129 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการจดัทําผังเมือง
และแนวเขตตําบล 

30,000.00 กองชาง เพ่ือใหชาวบาน
ไดรับ ทราบขอมูล
ขาวสาร ทุกดาน
อยาง รวดเร็ว 

ดําเนินการตาม
โครงการฯ ตามท่ี 
อบต.กําหนด 

    

130 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

โครงการบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน กรณีฉุกเฉิน
หรือเรงดวน 

554,490.00 สํานักปลดั 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล
, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือแกไขความ
เดือนรอน ของ
ประชาชน 

แกไขปญหาความ
เดือดรอนของ 
ประชาชนในเขต
ตําบลในเมือง 

    

131 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

ปลูกปาหรือปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 กองสงเสริม

การเกษตร 

สราง
สภาพแวดลอมท่ีด ี
ใหกับชุมชน ลดโลก
รอน 

ปลูกตนไมยืนตน
ตามถนน ริมสระ คู
คลอง หนองบึง ๆ
และ ท่ีสาธารณะ
ตางๆ 

    

132 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําริฯ 

5,000.00 กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหประ ชาชน
ชวยกันอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

จัดฝกอบรมใหกับ
ประชาชน ตําบลใน
เมือง 

    

133 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาท่ี
สาธารณะ 

30,000.00 กองสงเสริม

การเกษตร 

เพ่ือใหมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามข้ึน 

ปรับปรุงภูมิทัศนใน
พ้ืนท่ี แหลง
ทองเท่ียว 

    

134 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

จัดหาถังขยะท่ีได
มาตรฐานใหแกชุมชน 
ทุกหมูบาน 

260,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือความสะอาด
และความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

จัดหาถังขยะท่ีได
มาตรฐาน ใหกับ
ประชาชนในตําบล
ทุก ครัวเรือน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใชจายงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     อบต.ในเมือง มีการใชจายงบประมาณตามแผนพัมนาทองถ่ินในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จํานวนเงิน 21,621,940 บาท 
 มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49 โครงการ จํานวนเงิน  11,883,935  บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

      
ลงนามในสัญญา 

      
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

63 12,376,000.00 29 5,900,000.00 
      

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง
นํ้า 

- - - - 
      

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

2 350,522.00 2 350,522.00 
      

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

17 6,349,995.44 13 4,995,336.72 
      

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหารและการ
ปกครอง 

2 328,488.00 2 328,488.00 
      

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 309,588.00 3 309,588.00 
      

รวม 87 19,714,593.44 49 11,883,934.72 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเลียบลาํนํ้าจักราช (ชายชล) หมูท่ี1 
 

265,000.00 264,000.00 264,000.00 1,000.00 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 1 
113,000.00 112,000.00 112,000.00 1,000.00 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าและหรือวางทอระบายนํ้าถนนสวน
ราชการ หมูท่ี 1 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 1,000.00 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สาย หมูท่ี 3 เช่ือม หมูท่ี 16 
205,000.00 203,000.00 203,000.00 2,000.00 

5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 3 
34,000.00 30,000.00 30,000.00 4,000.00 

6. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยจาํรัส ตอมติร หมูท่ี 3 
164,000.00 162,000.00 162,000.00 2,000.00 

7. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยหนาอําเภอ - ทารัก หมูท่ี 4 
205,000.00 204,000.00 204,000.00 1,000.00 

8. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายกลางบาน หมูท่ี 4 
486,000.00 485,000.00 485,000.00 1,000.00 

9. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพักคลองตาล หมูท่ี 5 
100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

10. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยวิชา หมูท่ี 5 
133,000.00 132,000.00 132,000.00 1,000.00 



11. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานกอก – บานรก ม. 5 
266,000.00 265,000.00 0.00 1,000.00 

12. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 
105,000.00 104,000.00 104,000.00 1,000.00 

13. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายสามแยก หมูท่ี 6 
205,000.00 203,000.00 203,000.00 2,000.00 

14. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 
39,000.00 38,000.00 38,000.00 1,000.00 

15. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองสงนํ้าฝงซาย หมูท่ี 6 
495,000.00 491,000.00 491,000.00 4,000.00 

16. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนยกระดับคสล. ซอยประชารักษ หมูท่ี 7 
292,000.00 291,000.00 291,000.00 1,000.00 

17. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมหมูบาน หมูท่ี 7 (ซอยโรงเรยีน) 
257,000.00 255,000.00 255,000.00 2,000.00 

18. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายโรงสูบ หมูท่ี 7 
139,000.00 137,000.00 137,000.00 2,000.00 

19. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 8 
161,000.00 142,000.00 142,000.00 19,000.00 

20. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก ม. 8 
123,000.00 113,000.00 113,000.00 10,000.00 

21. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยกุงเน้ือยางเช่ือมซอยอาจารยเชิด ม. 
8 

102,000.00 100,000.00 100,000.00 2,000.00 

22. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางหรือทอระบายนํ้าจากบานนายอิศรา ถึง บานนาง
สุภาพ หมูท่ี 8 (ขางวัดวังหิน) 

490,000.00 489,000.00 0.00 1,000.00 



23. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนายเทียม หมูท่ี 9 
72,000.00 71,000.00 71,000.00 1,000.00 

24. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลกุ โรงสูบนํ้าประปา หมูท่ี 9 
53,000.00 50,000.00 0.00 3,000.00 

25. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 9 
 

205,000.00 203,000.00 203,000.00 2,000.00 

26. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยนายพิทยา) หมูท่ี 9 
 

201,000.00 199,000.00 199,000.00 2,000.00 

27. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.(ซอยยายแกว) หมูท่ี 9 
360,000.00 357,000.00 357,000.00 3,000.00 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 10 สายทางเขาหมูบาน 
371,000.00 366,000.00 366,000.00 5,000.00 

29. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน Asphalt สายกลางบาน หมูท่ี 10 
225,000.00 217,000.00 0.00 8,000.00 

30. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 11 
 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

31. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานข้ีเหล็กเช่ือมตําบลนิคม หมูท่ี 
11 
 

498,000.00 496,000.00 0.00 2,000.00 

32. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายนาประชา หมูท่ี 12 
 

202,000.00 201,000.00 0.00 1,000.00 

33. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. จากบานตาเท่ียง - บานแมพิมพ 
หมูท่ี 12 

392,000.00 391,000.00 0.00 1,000.00 

34. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายหลังสหกรณ – บานวังหิน หมูท่ี 13 
205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 



35. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายผัน ยอดแกว หมูท่ี 13 
91,000.00 90,000.00 90,000.00 1,000.00 

36. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 หมูท่ี 13 
202,000.00 201,000.00 0.00 1,000.00 

37. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรวมใจพัฒนา หมูท่ี 15 
 

88,000.00 87,000.00 0.00 1,000.00 

38. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมทับหนาหินคลุก ซอยเท่ียงมวยดี หมูท่ี 
15 
 

28,000.00 26,000.00 0.00 2,000.00 

39. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้าสายหลักพรอมบอพัก หมูท่ี 15 
157,000.00 154,000.00 0.00 3,000.00 

40. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนางจุฑามาศ ศรีแกว หมูท่ี 15 
123,000.00 122,000.00 0.00 1,000.00 

41. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมทับหนาหินคลุก ซอยตารด หมูท่ี 15 
38,000.00 36,000.00 0.00 2,000.00 

42. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมทับหนาหินคลุก ซอยนายยง หมูท่ี 15 
 

18,000.00 16,000.00 0.00 2,000.00 

43. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินพรอมทับหนาหินคลุก ซอยสมนึก หมูท่ี 15 
11,000.00 9,000.00 0.00 2,000.00 

44. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 15 
144,000.00 143,000.00 0.00 1,000.00 

45. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สายยนตติ๋ง หมูท่ี 16 
 

102,000.00 101,000.00 0.00 1,000.00 

46. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเพ่ิมพูน หมูท่ี 16 
102,000.00 101,000.00 0.00 1,000.00 



47. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน Asphalt หมูท่ี 16 
250,000.00 246,000.00 0.00 4,000.00 

48. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสันติสุข หมูท่ี 16 
267,000.00 266,000.00 0.00 1,000.00 

49. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. สาย หมูท่ี16 เช่ือม หมูท่ี3 (เลียบคลอง
หนองโบสถ) 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

50. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยคลองใหญ หมูท่ี 17 (ถนนเลียบ
คลองใหญ) 

122,000.00 121,000.00 0.00 1,000.00 

51. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนดินและหรือถนนดินกลบหินคลุก หมูท่ี 17 
26,000.00 24,000.00 0.00 2,000.00 

52. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 17 
23,000.00 22,000.00 0.00 1,000.00 

53. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ซอยนายชอย หมูท่ี 17 
125,000.00 124,000.00 0.00 1,000.00 

54. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ซอยยายหน่ัน - นางจุนหินแดง 
หมูท่ี 18 
 

208,000.00 207,000.00 207,000.00 1,000.00 

55. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า สายยายหน่ัน – ผูชวยผดุงถึงหนา
ศาลาประชาคม หมูท่ี18 

490,000.00 489,000.00 489,000.00 1,000.00 

56. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน Asphalt หมูท่ี 19 
250,000.00 248,000.00 0.00 2,000.00 

57. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน Asphalt หมูท่ี 20 
430,000.00 409,000.00 0.00 21,000.00 

58. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าหรอืวางทอระบายนํ้า หมูท่ี 20 
204,000.00 203,000.00 0.00 1,000.00 



59. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยูพรอมฝาปด ซอย 6 หมูท่ี 21 
313,000.00 312,000.00 0.00 1,000.00 

60. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางเพ่ิมระดับถนนคสล. ซอย 2 หมูท่ี 21 
254,000.00 253,000.00 0.00 1,000.00 

61. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.และหรือซอมแซม หมูท่ี 17 
349,000.00 348,000.00 0.00 1,000.00 

62. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน Asphaltและหรือซอมแซม หมูท่ี 19 
 

190,000.00 183,000.00 0.00 7,000.00 

63. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยประเสริฐ หมูท่ี 5 
 

105,000.00 104,000.00 104,000.00 1,000.00 

64. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการศึกษาดูงานเรื่องสงเสรมิอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
330,000.00 329,440.00 329,440.00 560.00 

65. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
30,000.00 21,082.00 21,082.00 8,918.00 

66. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกอสรางลานเอนกประสงค คสล. หมูท่ี 21 
189,000.00 188,000.00 0.00 1,000.00 

67. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

คาใชจายในการโครงการโรงเรียนผูสูงอาย ุ
300,000.00 102,900.00 102,900.00 197,100.00 

68. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการการแขงขันกีฬาประชาชนและเยาวชน 
80,000.00 35,730.00 35,730.00 44,270.00 

69. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพิมาย ในการจัดงานเทศกาล 
เท่ียวพิมาย 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

70. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 
1,500.00 216.00 216.00 1,284.00 



71. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

คาอาหารเสรมิ (นม) 
1,212,955 893,454.72 808,625.36 319,500.28 

72. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

คาอาหารเสรมิ (นม) 
1,212,955 893,454.72 808,625.36 319,500.28 

73. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.ในเมือง 
 

2,200,000 1,927,180.00 1,927,180 272,820.00 

74. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
584,590.00 561,310.00 561,310.00 23,280.00 

75. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา 
133,450.00 127,450.00 127,450.00 6,000.00 

76. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนในการแกไขปญหาเอดสใน
ชุมชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

77. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปรับปรุงซอมแซมจุดท้ิงขยะบานเอ้ืออาทร หมูท่ี14 
 

350,000.00 332,000.00 0.00 18,000.00 

78. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียและแผงโซลาเซลส ชุมชนบาน
เอ้ืนอาทร หมูท่ี14 

350,000.00 333,000.00 0.00 17,000.00 

79. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการใหความรูดานการปฐมพยาบาลและการเฝาระวังปญหาเดก็
จมนํ้า 

50,000.00 2,660.00 2,660.00 47,340.00 

80. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปรับปรุงซอมแซมจุดท้ิงขยะบานเอ้ืออาทร หมูท่ี14 
 

350,000.00 332,000.00 0.00 18,000.00 

81. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจดัตั้งศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 
 

10,000.00 6,040.00 6,040.00 3,960.00 



82. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ จติอาสาภยัพิบัติประจําองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

100,000.00 94,600.00 94,600.00 5,400.00 

83. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหารและการ
ปกครอง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
210,000.00 204,928.00 204,928.00 5,072.00 

84. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหารและการ
ปกครอง 

สํารองจาย 
554,490.00 123,560.00 123,560.00 430,930.00 

85. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเทิดไทองคราชัน 
30,000.00 29,964.00 29,964.00 36.00 

86. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเทิดไทองคราชัน 
30,000.00 29,964.00 29,964.00 36.00 

87. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

วัสดุงานบานงานครัว 
260,000.00 249,660.00 249,660.00 10,340.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาํป พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

 ท้ังหมด 

 จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

 โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 

626 581,144,000 70 14,836,000 63 12,376,000 29 5,900,000 

 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงนํ้า 

27 13,060,000 - - - - - - 

 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

97 20,240,000 5 360,000 2 350,522 2 350,522 

 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคม 

182 85,128,000 44 9,163,000 17 6,349,995.44 13 4,995,336.72 

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและ
การปกครอง 

28 19,020,000 11 2,784,490 2 328,488 2 328,488 

  6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

17 2,300,000 4 325,000 3 309,588 3 309,588 

  รวม 977 720,892,000 134 27,468,490 87 19,714,593.44 49 11,883,934.72 

   
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการดําเนินงานท่ีตามแผนงานในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 
งบ หมวด แหลงเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
00110 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

00120 

แผนงานการศึกษา 
00210 

รายจาย 

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 22,537,789.00 - - - 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ 4,727,000.00 4,091,794.84 - - 
 เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 17,674,820.00 7,257,995.23 - 1,264,200.00 
งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 2,445,000.00 445,847.00 50,400.00 59,650.00 

คาใชสอย  เงินงบประมาณ 8,215,040.00 737,697.43 94,600.00 629,176.00 
 
คาวัสดุ  

เงินงบประมาณ 4,840,701.00 509,545.65 - 824,985.36 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 
ประสงค/เฉพาะกิจ 

- - - - 

คาสาธารณูปโภค  เงินงบประมาณ 520,500.00 366,709.82- - 78,142.62- 
งบลงทุน คาครุภัณฑ  เงินงบประมาณ 612,600.00  -  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ 14,810,000.00 248,599.00 56,000.00 86,300.00 
งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน  เงินงบประมาณ 50,000.00 - - - 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  เงินงบประมาณ 3,566,550.00 - - 1,927,180.00- 

รวม 80,000,000.00 13,658,188.97 201,000.00 4,869,633.98 



รายงานการดําเนินงานท่ีตามแผนงานในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

งบ หมวด แหลงเงิน แผนงานสาธารณสุข 
00220 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 
00230 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

00240 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

00250 
รายจาย 

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - - - 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - - 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ 3,049,440.00 - 913,610.00 - 
งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ 76,800.00 - 141,600.00 - 

คาใชสอย  เงินงบประมาณ 739,771.00 - 180,173.72 - 
 
คาวัสดุ  

เงินงบประมาณ 692,411.70 - 1,146,724,10 - 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 
ประสงค/เฉพาะกิจ 

56,610.00 - - - 

คาสาธารณูปโภค  เงินงบประมาณ - - - - 
งบลงทุน คาครุภัณฑ  เงินงบประมาณ - - 76,700.00 - 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ - - 5,900,000.00 - 
งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน  เงินงบประมาณ - - - - 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  เงินงบประมาณ - - 575,283.63 - 

รวม 4,615,032.70  8,934,091.45 108,940.00 
 



รายงานการดําเนินงานท่ีตามแผนงานในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

งบ หมวด แหลงเงิน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
00260 

แผนงานการเกษตร 
00320 

 

แผนงานงบกลาง 
00410 

 

รวม 

รายจาย 

งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ - - - 21,527,297.50 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - 4,091,794.84 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินงบประมาณ - 392,100.00 - 12,877,345.23 
งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินงบประมาณ - 47,700.00 - 821,997.00 

คาใชสอย  เงินงบประมาณ 35,946.00 387,286.00 - 2,913,590.15 
 
คาวัสดุ  

เงินงบประมาณ - 13,244.10 - 3,186,910.91 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุ 
ประสงค/เฉพาะกิจ 

- - - 55,610.00 

คาสาธารณูปโภค  เงินงบประมาณ - - - 444,852.44 
งบลงทุน คาครุภัณฑ  เงินงบประมาณ - - - 467,599.00 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณ - - - 5,900,000.00 
งบรายจายอ่ืน รายจายอ่ืน  เงินงบประมาณ - - - - 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  เงินงบประมาณ 500,000.00 - - 3,002,463.63 

รวม 535,946.00 840,330.10 21,527,297.50 55,290,460.70 



สรุปผลการพฒันาทองถ่ินในปที่ผานมา 

 ในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ีผานมาได

ดําเนินการตามแผนงาน  โครงการตางๆท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป  พ.ศ.  2563  เพ่ือประโยชนสุข

และตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินได  คิดเปนรอยละ  13.715   ซ่ึงถือวาบรรลุ

วัตถุประสงคของการพัฒนาตามแผนงาน โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-25๖5) เปน

จํานวนท่ีนอย    จึงจําเปนตองดําเนินโครงการท่ีสําคัญๆในแตละพ้ืนท่ีตามท่ีประชาชนเสนอมา และดวยองคการ

บริหารสวนตําบลในเมืองมีขอจํากัดในงบประมาณในการดําเนินงาน  จึงไมสามารถนําแผนงาน โครงการมาพัฒนา

ใหครอบคลุมไดทุกสาขาการพัฒนา 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ลําดับท่ี สาขาการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

คิดเปนรอยละ จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จํานวนโครงการ
ท่ีปฏิบัติ 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 626 70 11.182 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 27 - 0.000 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 97 5 5.154 

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม 182 44 24.175 

5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
และการปกครอง 

28 11 39.285 

6 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

17 4 23.529 

รวม 967 134 13.715 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในเมืองในแผนพัฒนาทองถ่ินประจาํป พ.ศ. 2563  ท่ีผานมานั้น
สามารถประเมินประสิทธิผลในเชิงคุณภาพ ไดดังนี้ 

1. สาขาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนารอยละ 11.182  ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีนอยเม่ือ
เทียบกับท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน  แตไดมีการนําโครงการท่ีเปนปญหาความเดือดรอนของประชาชนมาดําเนินการ
เปนหลัก อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการสัญจรไดท่ีดี  การใหบริการคมนาคมท่ีสะดวกสงผลดีตอการคา
ขาย  การลงทุน  ของประชาชนในเขตตําบลในเมืองทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

2. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
  การพัฒนาดานการพัฒนาพัฒนาแหลงน้ํา ขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ  -   เหตุผลเพราะไมยังมีการดําเนินการในยุทธศาสตรนี้ 



 
 3. สาขาการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาดานเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ไดรอยละ  5.154   ถือเปนการใหบริการประชาชนในระดับท่ีนอยมาก เนื่องจากงบประมาณไปใช
ในการแกไขดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก  
 

4. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 
  การพัฒนาคนและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ  

ดานการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาสังคม 
ดานการสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ 
ดานการบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ  ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
ดานการศึกษา การสงเสริมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
ดานการรักษาความสงบภายใน  
ดานสาธารณสุข  สงเสริมและปฏิบัติงานตางๆท่ีเก่ียวกับสาธารณสุข ภายในขอบเขตหนาท่ีและ

อํานาจของ อบต. 
ดานการสงเคราะหประชาชนในดานตางๆ ท้ังผูยากไร เบี้ยยังชีพ การแกปญหาทางสังคม การ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การพัฒนาสตรี กลุมสตรี    
ดานการเผยแพรขอมูลขาวสารและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ดําเนินการประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆใหประชาชนไดรับทราบ การจัดทําแผนชุมชน การประกวดหมูบานตนแบบการ
พัฒนากลุมเครือขายตางๆ เปนตน   
โดยสามารถตอบสนองตอการพัฒนา รอยละ  24.175   ซ่ึงยังอยูในเกณฑท่ีนอยเนื่องจากจํานวนปญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในตําบลยังมีอีกมากท่ีตองไดรับการแกไขแตดวยงบประมาณท่ีมีจํากัดประกอบกับโครงการท่ีเสนอไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินนั้นมีจํานวนมาก  จึงยังไมสามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึงสามารถตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนในบางสวน  ถือเปนการใหบริการประชาชนในระดับหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลในเมืองไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานคนและสังคมเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาในปตอๆไป 
 
 5. สาขาการดานการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง 
  การพัฒนาดานการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององคการบริหารสวนตําบล
ในเมือง  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ 39.285  โดยความเปนจริง องคการบริหาร
สวนตําบลในเมือง  มีการดําเนินการในการการใหบริการประชาชนในระดับท่ีดี  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลในเมือง
ไดใหความสําคัญกับชุมชนในการดานการมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการประชาสัมพันธ การดําเนินการออก
รับฟงปญหาและความตองการของประชาชนอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ของประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชนในมิติของการจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถ่ิน  เปนตน  แตโครงการมิไดปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน อยางชัดเจน  แตปรากฏใน
ขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบางการดําเนินงานหรือกิจกรรม ก็มิไดใชจายงบประมาณ 
 
 6. สาขาการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  การพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลใน
เมือง  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดรอยละ 23.529    มีการดําเนินการตามขอบัญญัติ



งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  เก่ียวกับการอนุรักษพันธพืชฯ  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การ
ดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตางๆ และการปลูกตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะ  เปนตน 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. งบประมาณในการดําเนินงานมีนอยไมเพียงพอในการดําเนินงานและแกไขปญหาของประชาชน 
2. การดําเนินงานลาชาไมทันตอการแกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน 
3. งบประมาณลาชาทําใหการดําเนินงานไมเหมาะสมกับชวงฤดูกาลและการดําเนินงานของทองถ่ิน 
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานมาชวยในการปฏิบัติงาน 
5. การประสานงานระหวางหนวยงานมีข้ันตอน และระเบียบปฏิบัติ อาจจะไมสามารถตอบสนองตอ

การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทันทวงที 
6. จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนามีจํานวนมากเกินไป จําเปนตองมีการทบทวนรายละเอียด

โครงการใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพ่ือความเหมาะสมในการใชเปนกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาทองถ่ินตอไป 

๒.  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการจัดทํา

แผนพัฒนานั้น มีขอสรุปท่ีไดจากผลกระทบขององคประกอบตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ซ่ึงสรุปวา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น มีประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ินจะเปน
เครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบและใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปน
อุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล นํามาตัดสินในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด  
และประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง  โดยใชทรัพยากรทางการบริการอยางเต็มท่ี โดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมี
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความครบถวนและถูกตอง
นํามาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว มีดังนี้ 

๑) การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
 ๒)  การรับฟงความคิดเห็น  เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูรับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน
ผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา  การใหความสําคัญและ
การกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจากมาตรการท่ี
ผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
 ๕)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของผูรับบริการ
ในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู  อาทิ  คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือไดรับความเสียหายจากการดําเนิน
โครงการซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากร
เปาหมาย 
 
 



 6)  ถึงแมความตองการในการเสนอปญหาหรือโครงการตางๆของประชาชนมีจํานวนโครงการท่ียังมากเกิน
งบประมาณและความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลจะสามารถตอบสนองไดภายในระยะเวลาของ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  แตก็มีการนําโครงการท่ียังไมจําเปนหรือท่ีไดดําเนินการไปแลวออกจากแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ. 2561 – 2565)   โดยการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน   หากโครงการนั้นมีความตองการท่ีจําเปนเรงดวน
องคการบริหารสวนตําบลก็ยังสามารถดําเนินการตามระเบียบท่ีเ ก่ียวของในการเพ่ิมเติมโครงการตางๆ               
นั้นเขามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินได       

องคการบริหารสวนตําบลในเมือง ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง ทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

                                                      ประกาศ ณ วันท่ี  28  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                                      (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 

                                                                          นายก อบต.ในเมือง 
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