
 
ประกาศ อบต.ในเมือง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.ในเมือง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผล
การดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.ในเมือง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของ อบต.ในเมือง  
    "เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ในเมือง  
    1.มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ  
    2.สรางการเพ่ิมรายไดและการมีงานทํา  
    3.พัฒนาการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
    4.แกไขปญหาสังคม เพ่ือใหคนและชุมชนมีความสุข  
    5.ใชการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.ในเมือง ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี ้
    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 กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ตอไป 
 
 
 
 
 
  



    อบต.ในเมือง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี ้

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พื้นฐาน 

11 6,770,000.00 20 18,785,000.00 626 581,144,000.00 659 605,634,000.00 665 609,924,000  

ยุทธศาสตรการพฒันา
แหลงน้ํา 

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

ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานเศรษฐกิจ 

111 9,340,000.00 81 9,230,000.00 97 20,240,000.00 60 18,845,000.00 57 17,645,000  

ยุทธศาสตรการพฒันา
คนและสังคม 

158 42,084,000.00 139 25,419,000.00 182 85,128,000.00 176 86,232,000.00 184 96,332,000  

ยุทธศาสตรการพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

25 7,320,000.00 23 7,320,000.00 28 19,020,000.00 28 19,650,000.00 28 19,650,000  

ยุทธศาสตรการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

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

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  
 

 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหาร อบต.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 การบริหารและการปกครอง 11 2,784,490.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 325,000.00 

รวม 134 27,468,490.00 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

จํานวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลติ 

1. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซอย
เลียบลําน้ําจักราช (ชาย
ชล) หมู 1 

265,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนนคสล. 1 สาย 

2. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. หมูที ่1 113,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนคสล. ตามแบบที่
กําหนด 

3. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําและ
หรือวางทอระบายน้ํา 
ถนนสวนราชการ หมูที่ 1 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ําจํานวน 1 สาย 

4. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สายหมู
ที่ 3 เชื่อม หมูที่ 16 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

5. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิและหรือ
ทับหนาหินคลุก ซ.ปาหนา 
เชื่อมหมู 16 

37,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

6. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่3 24,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

7. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 
3 

34,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกตามแบบที่
กําหนด 

8. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. ซ.จํารัส 
ตอมิตร หมูที่ 3 

164,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

9. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 
4 

20,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกกวาง 4 
เมตร ตามแบบที่กําหนด 

10. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนซอยหนา
อําเภอ - ทารกั หมูที่ 4 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ขนาด 4 x 
400  



11. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
กลางบาน หมูที่ 4 

486,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

12. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักคลองตาล หมู
ที่ 5 

100,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอฯขนาด 1 ม.ยาว 
120 ม. ตามแบบที่
กําหนด 

13. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.วิชา 
ในหมูที่ 5 

133,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

14. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
บานกอก - บานรก หมูที่ 
5 

266,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

15. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่5 105,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

16. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
สามแยก หมูที่ 6 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

17. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่6 39,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

18. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองสงน้ําฝงซาย หมทูี่ 6 

495,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ยาว 2,000 
ม. ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

19. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนยกระดับค
สล. ซ.ประชารักษหมูที่ 7 

292,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.1 สาย ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

20. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.เชือ่ม
หมูบาน หมูที ่7 (ซอย
โรงเรียน) 

257,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ขนาด 4 
x125 x 0.15 ม. 



21. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. สาย
โรงสูบน้ํา หมูที่ 7 

139,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

22. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่8 161,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

23. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 
8 

123,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

24. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยรานกุงเนื้อ
ยาง เชื่อม ซอยอาจารย
เชิด หมูที่ 8 

102,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือกอสราง ปรับปรุงเสน 
เสนทางการคมนาคมใน
การ สัญจรไปมามีความ
สะดวก  

ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

25. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางหรือทอระบาย
น้ําจากบานนายอิศรา ถึง
บานนางสุภาพ หมูที่ 8 
(ขางวัดวังหิน) 

490,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางหรือทอระบายน้ํา 
คสล 1 สาย 

26. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.นาย
เทียม หมูที่ 9 

72,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนคสล.ขนาด 3 x 
120 x 0.15 ม. 

27. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิลงหินคลุก
โรงสูบน้ําประปา หมูที ่9 

53,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

28. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่9 205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

29. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซอย
นายพิทยา หมูที ่9 

201,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

30. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซ.ยาย
แกว หมูที ่9 

360,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 



31. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูที่ 10 สาย
ทางเขาหมูบาน 

371,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือกอสรางถนนคสล. ใช
ในการสัญจรไปมา  

ถนน คสล. กวาง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

32. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
สายกลางบาน หมูที่ 10 

225,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบ
ที่กําหนด 

33. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
11 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

34. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ขี้เหล็ก เชือ่ม ตําบลนิคม 
ม.11 

498,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ขนาด 5 x 
2,100 ม.  

35. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สายนา
ประชา หมูที่ 12 

202,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

36. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา 
จากบานตาเที่ยง - บาน
แม พิมพหมูที่ 12 

392,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําจํานวน 1 
สาย 

37. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
หลังสหกรณ - บานวังหิน 
หมูที่ 13 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด  

38. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.นาย
สมยศ พรอมวางทอ หมูที่ 
13 

86,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

39. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
บานนายผัน ยอดแกว หมู
ที่ 13 

91,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

40. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซ 1 
หมูที่ 13 

202,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1 สาย 



41. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. ซ.รวม
ใจพัฒนา หมูที่ 15 

88,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

42. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิพรอม
ลูกรังหรือหินคลุก หมูที่ 
15 

28,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนลูกรังหรือหินคลุก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

43. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

วางทอระบายน้ําสายหลัก
พรอมบอพัก หมู 15 

157,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําคสล.ยาว 
1,000 ม.  

44. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.นาง
จุฑามาศ ศรีแกว หมูที ่
15 

123,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ขนาด 4 x 
100 x 0.15 ม. 

45. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิทับหนา
หินคลุก ซ.ตารด หมูที่ 15 

38,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินทับหนาหินคลุก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

46. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิลูกรังหรอื
หินคลุก ซ.นายยง หมูที่ 
15 

18,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

47. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิลูกรังหรอื
หินคลุก ซ.นายสมนกึ หมู
ที่ 15 

11,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินลูกรังหรือหินคลุก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

48. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
15 

144,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

49. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิทับหนา
หินคลุก ซ.เสนหลายไทย 
หมูที่ 16 

35,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนดินทับหนาหินคลุก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

50. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
ยนตติ๋ง หมูที่ 16 

102,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน ตสล.ตามแบบที่
กําหนด 



51. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซ.
เพ่ิมพูล หมูที่ 16 

102,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน ตสล.ตามแบบที่
กําหนด 

52. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt หมู
ที่ 16 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบ
ที่กําหนด  

53. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
16 ซ.สันติสุข 

267,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. จํานวน 1 
สาย 

54. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สายหมู 
16 เชื่อม หมู 3 (เลียบ
คลองหนองโบสถ) 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. จํานวน 1 
สาย 

55. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซ.คลอง
ใหญ หมูที่ 17 (ถนนเลียบ
คลองใหญ) 

122,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

56. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิและหรือ
ถนนดินกลบหินคลุก หมูที ่
17 

26,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

57. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
17 

23,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

58. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา ซ.
นายชอย หมูที ่17 

125,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ระบายน้ํา คสล 1 สาย 

59. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สายหมู
ที่ 18 เชื่อม หมูที่ 13 
(หลังสหกรณโคนม) 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

60. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา 
สายซ.ยายหนั่น - นางจนุ 
หินแดง หมูที1่8 

208,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําฯจํานวน 1 
แหง 



61. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําสาย 
ซ.ยายหนั่น - ผูชวยผดุง 
ถึงหนาศาลาประชาคม 
หมูที่ 18 

490,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําฯจํานวน 1 
แหง 

62. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt หมู
ที่ 19 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt ตามแบบที่
กําหนด 

63. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt หมู
ที่ 20 

430,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบ
ที ่อบต. กําหนด 

64. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําและ
หรือวางทอระบายน้ํา หมู
ที่ 20 

204,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ํา 

65. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําน้ํา
รูปตัวยูพรอมฝาปด ซอย 
6 หมูที่ 21 

313,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําคสล.
จํานวน 1 สาย 

66. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางเพ่ิมระดับถนนค
สล.ซอย 2 หมูที่ 21 

254,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

67. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.17 

349,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

68. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphaltและ
หรือซอมแซม ม. 19 

190,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบ
ที่กําหนด  

69. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซอย
ประเสรฐิ หมูที่ 5 

105,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนคสล. ตามแบบที่
กําหนด 

70. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟาสองทาง หมูที่ 
1 

1,896,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 
 
 
 

ใหมีแสงสวางในการสัญจร 
ไปมาเวลากลางคืน  

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
ตามแบบที่ อบต. กําหนด 



71. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
ดานปศุสัตว 

0.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือดําเนนิการเกี่ยวกับ 
กิจกรรมดานปศุสัตว  

จัดกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับ ดานปศุสัตว 

72. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ 
เจาอยูหัวและหรอืสมเด็จ
พระราชนีนารถ 

0.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนมอีาชีพ 
เสริมหลังจากเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร  

จัดฝกอบรมใหแก
เกษตรกร ในพ้ืนที่ตําบล
ในเมอืง และตามนโยบาย
รัฐบาล 

73. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

สงเสริมกลุมอาชีพเศรษกจิ
พอเพียง หมูที่ 5 

0.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

ใหประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายไดเพ่ิม  

กลุมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูที่ 5 

74. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

330,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนา 
ผลิตภัณฑของเกษตรกร  

ฝกอบรมตามโครงการที่
กําหนด 

75. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
ตําบลในเมอืง 

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

ใหประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายไดเพ่ิม  

กลุมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาชนที่
สนใจ 

76. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงานกลุม
สตร ี

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ สตร ี 

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

77. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือ
ความมั่นคงของครอบครัว 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ ครอบครัวตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียง และ
จัดตั้งกองทนุ เพ่ือพัฒนา
สตรีและครอบครัว  

สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว 

78. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ ผูสูงอายุ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

79. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

กอสรางลานเอนกประสงค 
หมูที่ 21 

189,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนที่ใชในการจัด 
กิจกรรมตางๆของหมูบาน  

ลานเอนกประสงค 
จํานวน 1 แหง 

80. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

ถมดินที่สาธารณประโยชน 
หมูที่ 19 

140,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

ใชสาธารณะประโยชน  ถมที่สาธารณะหนึ่งแหง 

81. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

รณรงคตอตานยาเสพติด 20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล 
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ  

รณรงคปองกนัและปราบ 
ปรามยาเสพติด 

82. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมชมุชน
เขมแข็ง 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสรางใหชุมชน มี
ความสามัคคี  

จัดโครงการชุมชน
เขมแข็ง ขึน้ในตําบล 

83. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

ฝกอบรมอาชีพสําหรับคน
พิการ/ครอบครัว/ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหคนพิการและครอบ 
ครัวไดรับการประกอบ 
อาชีพ  

คนพิการและครอบครัว/
ผู ปกครอง/ผูดแูลที่ไดรับ
การอบรม อาชีพ 

84. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการวนัผูสูงอายุ 50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ผูสูงอายุ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

85. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู
พิการ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 
 
 

สนับสนุนกิจกรรม ใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 



86. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน(ดาน
ผูสูงอายุ) 

300,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางการมีสวนรวม
และ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ใหมี
ประสิทธภิาพ  

จัดการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ตามที่
โครงการกําหนด 

87. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 300,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกจิกรรม 
ของผูสูงอายุ ตําบลใน
เมือง  

ดําเนนิโครงการตามที่
กําหนด 

88. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ของเดก็และเยาวชน  

ดําเนนิการตามที่
โครงการฯกําหนด 

89. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดตั้งสภาเดก็
และเยาวชน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางการมีสวนรวม
ของ เด็กและเยาวชนใน
ตําบล  

สภาเด็กและเยาวชน  

90. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมกิจกรรม
สตร ี

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ของสตร ี 

ดําเนนิการตามที่
โครงการฯกําหนด 

91. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

การแขงขนัฟุตบอล 7 คน 
"ในเมืองคัพ" 

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง 
กายและเสริมสรางสุขภาพ  

จัดการแขงขันฟุตบอล 7 
คน 

92. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของเดก็และเยาวชน  

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของเดก็และเยาวชน 

93. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการแขงขนักฬีา"ใน
เมืองเกมส" 

250,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความสามัคคีระ 
หวางผูนําชุมชน  

จัดการแขงขันกีฬาตามที่
โครงการ กําหนด 

94. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

การแขงขนักฬีาประชาชน
และเยาวชน 

80,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความสามัคคี 
ระหวางบุคลากรของ 
อปท.  

สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขนั ในนาม อบต.ใน
เมือง 

95. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

500,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ืออนุรกัษวัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทองถิ่นใหดํารง 
สืบไป  

สนับสนุนงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

96. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

50,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 
 

เพ่ืออนุรกัษวัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทองถิ่นใหดํารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมสําคัญ
ทางพระพุทธ ศาสนา 



97. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

จัดงานประเพณวีันลอย
กระทง 

1,500.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ืออนุรกัษวัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทองถิ่นใหดํารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมวนัลอย
กระทง 

98. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี 
ศาสนพิธีเนื่องในวันสําคัญ 
ทางศาสนาและวนัสําคัญ
ของชาต ิ

2,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความภาคภูมิใจ 
และความปรองดองของ 
คนในชุมชน  

จัดกิจกรรมรัฐพิธีศาสนา
พิธีเนือ่ง ในวันสําคัญทาง
ศาสนาและวัน สําคัญของ
ชาติ 

99. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการทัศนศึกษาศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก ตําบลใน
เมือง 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ 
สําหรับเด็ก  

โครงการตามที่ศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก ตําบลใน
เมือง กําหนด 

100. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

1,212,955.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดหาอาหารเสรมิ นม 
ใหนักเรียน  

โรงเรียน จํานวน 4 แหง 
ในเขตตําบลในเมอืง 

101. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

1,212,955.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือจัดหาอาหารเสรมิ นม 
ใหนักเรียน  

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กตําบล
ในเมอืง 

102. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียน 

2,200,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 

เพ่ือใหเดก็นกัเรียนทกุคน 
มีอาหารกลางวนัเพียงพอ  

โรงเรียน จํานวน 4 แหง 
ในเขตตําบลในเมอืง 

103. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการขนมไทยแสน
อรอย 

0.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือสนับสนุนดานตางๆ 
ใหกับงานพัฒนาเดก็  

เด็กนักเรียนทุกแหง ใน
ตําบลในเมอืง 



104. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงกรสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา ใน
ระดับปฐมวัย 

584,590.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือดําเนนิโครงการตางๆ 
ตามนโยบายสนับสนนุคา
ใช จายในการจัด
การศึกษาของ ศูนยฯ  

ดําเนนิการตามที่หนังสือ
ส่ังการ 
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

105. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศ 
กาลสําคัญ 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหต ุในชวง
เทศกาล  

ตั้งจุดบรกิารประชาชน 
ตามที่โครงการกําหนด 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

106. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการปลอดภัยไวกอน 0.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบ 
ถึงภัยธรรมชาต ิ 

จัดอบรมปลอดภัยไวกอน
ให แกราษฎรในเขต ต.ใน
เมือง  

107. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปองกนัและ บรรเทา
สาธารณะภัยประจําตําบล 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและบรรเทา 
สาธารณะภัยในตําบล  

จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือใช
ในศูนย ปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 
ประจําตําบล 

108. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝกอบรมดับเพลิง
เบ้ืองตน 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหบุคลากรไดมีความ 
รูในการแกปญหาและชวย 
เหลือประชาชนไดรวดเร็ว  

จัดอบรมสมาชกิ อปพร.
ระ ดับหมูบาน และ
บุคลากร อบต.ในเมือง ป
ละ 2 ครั้ง 

109. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ
นขบาน 

133,450.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชนรูจักปอง 
กันโรคพิษสุนขับา  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

110. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

266,550.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือดําเนนิการตาม
แนวทาง พระราชดําริดาน
สาธารณสุขฯ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

111. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

รณรงคเพ่ือปองกนัโรค
เอดส หรือโรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ 

20,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือใหเยาวชน/ประชาชน 
ทราบถึงภัยของโรคเอดส  

จัดฝกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไป/กลุม
เส่ียง ทกุหมูบาน  

112. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

กอสรางปรับปรุงที่พักขยะ
ชุมชนบานเอือ้อาทร 
พรอมหลังคาหมู14 

350,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 
 
 
 
 

เพ่ือใหการกําจัดขยะมี
ประสิทธภิาพ  

ปรัปปรุงที่พักขยะพรอม
หลังคาขนาด10x7ม. 



113. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

กอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียและแผงโซลาเซลล 
ชุมชนบานเอือ้อาทร หมูที่
14 

350,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือบําบัดน้ําเสียอยางม ี
ประสิทธภิาพ  

เครื่องบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 1 โครงการ 

114. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการอบรมปองกันการ
จมน้ํา ตําบลในเมอืง 

50,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 
จากการจมน้ํา  

ประชาชนตําบลในเมอืง 
20 หมู บาน 

115. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการทาํหมันสุนัขและ
แมว ตําบลในเมอืง 

0.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือลดจํานวนสุนขัและ
แมว ตําบลในเมอืง  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

116. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

50,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือใชในการกําจดัขยะ  
โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

117. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

กอสรางกําแพงกันขยะ 
ชุมชนบานเอือ้อาทรหมู
14 

350,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือปองกันขยะไมใหหลน
ลงลําน้ํา  

กอสรางกําแพงชุมชน
บานเอือ้อาทร 

118. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนยปฎิบัติ
การรวม ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือจัดตั้งสถานทีก่ลาง
ในการปฎิบัติงานของ
ศูนยฯ 2.เปนศูนยรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบหนังสือ
ส่ังการที่เกี่ยวของในการ
ชวยเหลือประชาชน 3.
เปนหนวยงานกลางในการ
เผยแพรขอมูลตางๆ การ
รับคํารองการขอความ
ชวยเหลือใหกับประชาชน  

จัดตั้งศูนยฯและ
บริหารงานศูนยฯ จํานวน 
1 แหง 

119. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จติอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

จัดการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวนไมนอยกวา 50 
คน ตอรุน 
 
 
 



120. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

ฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน การพัฒนาศักยภาพ
ความ เขมแข็งในชมุชน
ตําบลในเมอืง 

500,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารงานใน อบต.  

บุคลากรทุกสวนใน อบต. 
ผูนําชุมชน และ
ประชาชน 

121. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม
และ การออกบรกิาร
ประชาชน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวม และไดรับการบริการ
จาก อบต.ในเมือง  

จัดโครงการออกบรกิาร
ประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 

122. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดการเลือกตั้งในทกุระดับ 500,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัด การเลือกตั้งในทุกๆ
ระดับ  

จัดการเลือกตั้งถูกตอง
ตามระเบียบ และ
กฏหมายที่เกี่ยวของ 

123. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

400,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางการมีสวนรวม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การพัฒนาทองถิน่  

ฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน คณะผุบริหาร,
สมาชิกสภาฯและ 
ผูเกีย่วของในการพัฒนา
ทองถิ่น 

124. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกประชาชนและเพ่ิมประ 
สิทธิภาพในการใหบรกิาร  

โครงการฯตามที่ 
อบต.กหนด 

125. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การวางแผนพัฒนา 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหมีขอมูลตางๆที่
จําเปน สําหรับนํามาใชใน
การพัฒนา ทองถิ่น  

ขอมูลที่ผานการวิเคราะห
แลว นาํมาจัดทําเปน
ฐานขอมูลดานตางๆ 

126. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหมกีารเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับบุคลากร
ทองถิ่น  

จัดโครงการฯตามที่ อบต.
กําหนด 

127. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานระบบบัญช ีE - laas 

210,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สํานกัคลัง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติ งานดานระบบ
บัญชี  

เขารวมอบรมกับ
หนวยงานตางๆ 

128. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี 500,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สํานกัคลัง 

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได  

ดําเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.กําหนด 

129. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดทําผังเมือง
และแนวเขตตําบล 

30,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพ่ือใหชาวบานไดรับ 
ทราบขอมูลขาวสาร ทุก
ดานอยาง รวดเร็ว  

ดําเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.กําหนด 

130. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน 
กรณฉีุกเฉนิหรอืเรงดวน 

554,490.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือแกไขความเดอืนรอน 
ของประชาชน  

แกไขปญหาความ
เดือดรอนของ ประชาชน
ในเขตตําบลในเมอืง 

131. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ปลูกปาหรือปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

สรางสภาพแวดลอมที่ด ี
ใหกับชุมชน ลดโลกรอน  

ปลูกตนไมยืนตนตามถนน 
ริมสระ คูคลอง หนองบึง 
ๆและ ที่สาธารณะตางๆ 

132. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก พระราชดําริ
ฯ 

5,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประ 
ชาชนชวยกันอนรุักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

จัดฝกอบรมใหกับ
ประชาชน ตําบลในเมือง 

133. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 
 
 

โครงการปลูกปาที่
สาธารณะ 

30,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

เพ่ือใหมีภูมทิัศนที่สวยงาม
ขึ้น  

ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนที่ 
แหลงทองเที่ยว 



134. 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

จัดหาถังขยะที่ได
มาตรฐานใหแกชุมชน ทุก
หมูบาน 

260,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
สงเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย , 
สํานักสาธารณสุข 

เพ่ือความสะอาดและ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  

จัดหาถังขยะที่ได
มาตรฐาน ใหกับ
ประชาชนในตําบลทกุ 
ครัวเรือน  

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.ในเมือง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จํานวนเงิน 21,621,940 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
49 โครงการ จํานวนเงิน 11,883,935 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 350,522.00 2 350,522.00 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและ
การปกครอง 

2 328,488.00 2 328,488.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 309,588.00 3 309,588.00 

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

 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร 
ช่ือโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซอยเลียบ
ลําน้ําจักราช (ชาย
ชล) หมูท่ี1 
 

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

2.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูท่ี 1 

113,000.00 112,000.00 112,000.00 1,000.00 



3.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําและหรือ
วางทอระบายน้ํา
ถนนสวนราชการ หมู
ท่ี 1 

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

4.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย หมู
ท่ี 3 เชื่อม หมูท่ี 16 

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

5.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมูท่ี 3 

34,000.00 30,000.00 30,000.00 4,000.00 

6.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซอยจํารัส 
ตอมิตร หมูท่ี 3 

164,000.00 162,000.00 162,000.00 2,000.00 

7.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนคสล.ซอยหนา
อําเภอ - ทารัก หมูท่ี 
4 

205,000.00 204,000.00 204,000.00 1,000.00 

8.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย
กลางบาน หมูท่ี 4 

486,000.00 485,000.00 485,000.00 1,000.00 

9.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําพรอมบอ
พักคลองตาล หมูท่ี 
5 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00 

10
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยวิชา 
หมูท่ี 5 

133,000.00 132,000.00 132,000.00 1,000.00 

11
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายบาน
กอก – บานรก ม. 5 

266,000.00 265,000.00 0.00 1,000.00 

12
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 5 

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

13
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายสาม
แยก หมูท่ี 6 

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



14
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 6 

39,000.00 38,000.00 38,000.00 1,000.00 

15
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายเลียบ
คลองสงน้ําฝงซาย 
หมูท่ี 6 

495,000.00 491,000.00 491,000.00 4,000.00 

16
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนยกระดับคสล. 
ซอยประชารักษ หมู
ท่ี 7 

292,000.00 291,000.00 291,000.00 1,000.00 

17
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. เชื่อม
หมูบาน หมูท่ี 7 
(ซอยโรงเรียน) 

257,000.00 255,000.00 255,000.00 2,000.00 

18
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายโรง
สูบ หมูท่ี 7 

139,000.00 137,000.00 137,000.00 2,000.00 

19
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 8 

161,000.00 142,000.00 142,000.00 19,000.00 

20
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก ม. 8 

123,000.00 113,000.00 113,000.00 10,000.00 

21
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซอยกุง
เนื้อยางเชื่อมซอย
อาจารยเชิด ม. 8 

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

22
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
หรือทอระบายน้ํา
จากบานนายอิศรา 
ถึง บานนางสุภาพ 
หมูท่ี 8 (ขางวัดวัง
หิน) 

490,000.00 489,000.00 0.00 1,000.00 

23
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยนาย
เทียม หมูท่ี 9 

72,000.00 71,000.00 71,000.00 1,000.00 



24
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินลงหินคลุก 
โรงสูบน้ําประปา หมู
ท่ี 9 

53,000.00 50,000.00 0.00 3,000.00 

25
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 9 
 

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

26
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.(ซอยนาย
พิทยา) หมูท่ี 9 
 

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

27
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.(ซอยยาย
แกว) หมูท่ี 9 

360,000.00 357,000.00 357,000.00 3,000.00 

28
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 10 
สายทางเขาหมูบาน 

371,000.00 366,000.00 366,000.00 5,000.00 

29
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน Asphalt สาย
กลางบาน หมูท่ี 10 

225,000.00 217,000.00 0.00 8,000.00 

30
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 11 
 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

31
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายบาน
ข้ีเหล็กเชื่อมตําบล
นิคม หมูท่ี 11 
 

498,000.00 496,000.00 0.00 2,000.00 

32
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายนา
ประชา หมูท่ี 12 
 

202,000.00 201,000.00 0.00 1,000.00 

33
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บานตาเท่ียง - บาน
แมพิมพ หมูท่ี 12 

392,000.00 391,000.00 0.00 1,000.00 



34
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายหลัง
สหกรณ – บานวัง
หิน หมูท่ี 13 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

35
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยบาน
นายผัน ยอดแกว หมู
ท่ี 13 

91,000.00 90,000.00 90,000.00 1,000.00 

36
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 1 
หมูท่ี 13 

202,000.00 201,000.00 0.00 1,000.00 

37
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยรวม
ใจพัฒนา หมูท่ี 15 
 

88,000.00 87,000.00 0.00 1,000.00 

38
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินพรอมทับ
หนาหินคลุก ซอย
เท่ียงมวยดี หมูท่ี 15 
 

28,000.00 26,000.00 0.00 2,000.00 

39
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําสายหลัก
พรอมบอพัก หมูท่ี 
15 

157,000.00 154,000.00 0.00 3,000.00 

40
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยนาง
จุฑามาศ ศรีแกว หมู
ท่ี 15 

123,000.00 122,000.00 0.00 1,000.00 

41
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินพรอมทับ
หนาหินคลุก ซอยตา
รด หมูท่ี 15 

38,000.00 36,000.00 0.00 2,000.00 

42
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินพรอมทับ
หนาหินคลุก ซอย
นายยง หมูท่ี 15 
 

18,000.00 16,000.00 0.00 2,000.00 



43
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินพรอมทับ
หนาหินคลุก ซอย
สมนึก หมูท่ี 15 

11,000.00 9,000.00 0.00 2,000.00 

44
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูท่ี 15 

144,000.00 143,000.00 0.00 1,000.00 

45
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สายยนต
ติ๋ง หมูท่ี 16 
 

102,000.00 101,000.00 0.00 1,000.00 

46
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
เพ่ิมพูน หมูท่ี 16 

102,000.00 101,000.00 0.00 1,000.00 

47
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน Asphalt หมูท่ี 
16 

250,000.00 246,000.00 0.00 4,000.00 

48
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยสันติ
สุข หมูท่ี 16 

267,000.00 266,000.00 0.00 1,000.00 

49
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. สาย หมู
ท่ี16 เชื่อม หมูท่ี3 
(เลียบคลองหนอง
โบสถ) 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

50
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
คลองใหญ หมูท่ี 17 
(ถนนเลียบคลอง
ใหญ) 

122,000.00 121,000.00 0.00 1,000.00 

51
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนดินและหรือ
ถนนดินกลบหินคลุก 
หมูท่ี 17 

26,000.00 24,000.00 0.00 2,000.00 

52
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูท่ี 17 

23,000.00 22,000.00 0.00 1,000.00 



53
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
นายชอย หมูท่ี 17 

125,000.00 124,000.00 0.00 1,000.00 

54
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. ซอย
ยายหนั่น - นางจุน
หินแดง หมูท่ี 18 
 

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

55
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา สายยาย
หนั่น – ผูชวยผดุงถึง
หนาศาลาประชาคม 
หมูท่ี18 

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

56
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน Asphalt หมูท่ี 
19 

250,000.00 248,000.00 0.00 2,000.00 

57
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน Asphalt หมูท่ี 
20 

430,000.00 409,000.00 0.00 21,000.00 

58
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหรือวางทอ
ระบายน้ํา หมูท่ี 20 

204,000.00 203,000.00 0.00 1,000.00 

59
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยู
พรอมฝาปด ซอย 6 
หมูท่ี 21 

313,000.00 312,000.00 0.00 1,000.00 

60
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางเพ่ิม
ระดบัถนนคสล. ซอย 
2 หมูท่ี 21 

254,000.00 253,000.00 0.00 1,000.00 

61
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล.และหรือ
ซอมแซม หมูท่ี 17 

349,000.00 348,000.00 0.00 1,000.00 

62
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน Asphaltและ
หรือซอมแซม หมูท่ี 
19 
 

190,000.00 183,000.00 0.00 7,000.00 



63
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
ประเสริฐ หมูท่ี 5 
 

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

64
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการศึกษาดูงาน
เรื่องสงเสริมอาชีพ
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

330,000.00 329,440.00 329,440.00 560.00 

65
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

คาใชจายในการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

66
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค คสล. 
หมูท่ี 21 

189,000.00 188,000.00 0.00 1,000.00 

67
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

คาใชจายในการ
โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอายุ 

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

68
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการการแขงขัน
กีฬาประชาชนและ
เยาวชน 

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

69
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอพิมาย
ในการจัดงาน
เทศกาลเท่ียวพิมาย 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

70
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

1,500.00 216.00 216.00 1,284.00 

71
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

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

72
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

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

73
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันของโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ อบต.
ในเมือง 
 

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



74
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา 

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

75
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

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

76
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนในการแกไข
ปญหาเอดสในชุมชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

77
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมจุดท้ิงขยะ
บานเอ้ืออาทร หมูท่ี
14 
 

350,000.00 332,000.00 0.00 18,000.00 

78
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และแผงโซลาเซลส 
ชุมชนบานเอ้ืออาทร 
หมูท่ี14 

350,000.00 333,000.00 0.00 17,000.00 

79
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการใหความรู
ดานการปฐม
พยาบาลและการเฝา
ระวังปญหาเด็ก
จมน้ํา 

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

80
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมจุดท้ิงขยะ
บานเอ้ืออาทร หมูท่ี
14 
 

350,000.00 332,000.00 0.00 18,000.00 

81
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนย
ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (สถานท่ี
กลาง) 
 

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



82
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนและสังคม 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา
องคกร ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

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

83
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

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

84
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

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

85
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเทิด
ไทองคราชัน 

30,000.00 29,964.00 29,964.00 36.00 

86
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาเทิด
ไทองคราชัน 

30,000.00 29,964.00 29,964.00 36.00 

87
.  

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

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

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจาํป พ.ศ.  2563 
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาการ
โครงสรางพื้นฐาน 

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

2.ยทุธศาสตรการพฒันาแหลง
น้ํา 

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

3.ยทุธศาสตรการพฒันาดาน
เศรษฐกิจ 

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

4.ยทุธศาสตรการพฒันาคน
และสังคม 

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

5.ยทุธศาสตรการพฒันา
การเมือง การบริหารและการ
ปกครอง 

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

6.ยทุธศาสตรการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
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 

 

ช. ผลการดําเนินงาน 
      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 2563 
 
 
 
                                                                      (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
                                                                          นายก อบต.ในเมือง 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

