
 
 
 
 
 

ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.ในเมือง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย 
และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.ในเมือง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.ในเมือง  
    "เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ในเมือง  
    1.มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ  
    2.สรางการเพ่ิมรายไดและการมีงานทํา  
    3.พัฒนาการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
    4.แกไขปญหาสังคม เพ่ือใหคนและชุมชนมีความสุข  
    5.ใชการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.ในเมืองไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชมุชน 
        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) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชมุกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบต.ในเมือง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 
 

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 18,785,000.00 626 581,144,000.00 659 605,634,000.00 665 609,924,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แหลงน้ํา 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

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 
ผูบริหาร อบต.ในเมือง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน 109 โครงการ งบประมาณ 19,583,280 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบญัญตั ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพื้นฐาน 63 14,425,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 390,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 31 2,698,280.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 9 2,020,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2 50,000.00 

รวม 109 19,583,280.00 

 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลติ 

1.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt ซ.
เลียบลําน้ําจักราช (ชาย
ชล) หมู 1 

275,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt จํานวน 1 
สาย 

2.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. หมูที ่
1 

499,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนคสล. ตามแบบที่
กําหนด 

3.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
3 

344,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

4.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 3 

256,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกตามแบบที่
กําหนด 

5.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 4 

58,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกกวาง 4 เมตร 
ตามแบบทีก่ําหนด 

6.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
4 

196,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล จํานวน 1 สาย 
ตามแบบที่ อบต.กาํหนด 

7.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนซอยหนา
อําเภอ - ทารกั หมูที่ 4 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.ขนาด 4 x 400  

8.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
กลางบาน หมูที่ 4 

421,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

9.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
บานกอก-บานรกหมูที ่
5 

85,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําคสล.ขนาด
0.30x0.40 ตามแบบที่
กําหนด 

10.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําค
สล.ซ.หนองไร-ทา 
หินปูน หมูที่ 5 

208,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําคสล.ขนาด
0.30x0.40 ตามแบบที่
กําหนด 

11.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซ.ทา
หินปูน ในหมูที่ 5 

173,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

12.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางและหรอืทอ
ระบายน้ํา พรอมบอพัก 
ซอยปอมวิรชักุล หมูที่ 5 

104,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางหรือทอระบายน้ํา ตาม
แบบที่กําหนด 



13.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล..หมูที่ 
5สายทาหินปูน เชื่อม 
หมูที่ 6 และหมูที่ 15  

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

14.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
เลียบลํานางเหรญิ หมูที่ 
6 

380,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 
ตามแบบที่ อบต.กาํหนด 

15.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 6 

77,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ําจํานวน 1 สาย 

16.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
เชื่อม หมูที ่5 

184,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล. ยาว 535 ม. 

17.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองสงน้ําฝงซาย หมทูี่ 
6 

184,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

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

18.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําซ.
ประชารกัษ หมูที่ 7 

170,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ํา จํานวน 1 
สาย ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

19.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. สาย
คลองสงน้ํา ฝงขวา 

292,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

20.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
7 

53,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

21.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูที่ 7 

275,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบที่
กําหนด  

22.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
8 

118,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

23.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูที่ 8 

196,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน Asphalt. ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

24.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางหรือทอ
ระบายน้ําจากบานนาย
อิศรา ถึงบานนางสุภาพ 
หมูที่ 8 (ขางวัดวังหิน) 

195,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางหรือทอระบายน้ํา คสล 
1 สาย 

25.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
9 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 



26.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมูที่ 9 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

27.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 9 

360,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ําจํานวน 1 สาย 

28.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
10 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

29.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูที่ 10 

211,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบที่
กําหนด 

30.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. สาย
วัดปา หมูที่ 10 

249,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

31.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
11 

494,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

32.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. สาย
รอบหมูบานจากที ่
สํานักสงฆมาทางสายปู
ตาเจาบานหมูที่ 11 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ขนาด 5 x 
400x0.15ม. 

33.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยน้ําซับ 
หมูที่ 12 

490,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนน คสล.ขนาดกวาง 4 
เมตร ตามแบบที่กําหนด 

34.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
12 

216,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

35.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
13 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

36.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. สาย
หลังสหกรณ - บานวัง
หิน หมูที่ 13 

200,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด  

37.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
หมูที่ 13 

412,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

38.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนยกระดับ 
คสล.ทางเขาหมูบาน ทุง
บัวบานหมูที่ 14 

494,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 



39.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
14 

40,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

40.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนหินคลุก 
หมูที่ 14 

20,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใชเปนเสนทางสัญจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

41.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
15 

245,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

42.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 15 

447,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบายน้ํา ตามแบบที่
กําหนด 

43.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 16 

189,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบายน้ํา ตามแบบที่
กําหนด 

44.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.
สายในเมือง-ทาหลวง 
หมูที่ 16 

495,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล. จํานวน 1 สาย 

45.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมูที่ 17 

16,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

46.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 17 

208,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ํา ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

47.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
17 

219,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

48.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.สาย
หมูที่ 18 เชื่อม หมูที่ 
13 (หลังสหกรณโคนม) 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

49.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํา
และหรอืวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 18 

422,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

ทอระบายน้ําและหรือราง
ระบาย น้ําจํานวน 1 สาย 

50.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
19 

82,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

51.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนAsphalt 
หมูที่ 19 

120,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนAsphalt ตามแบบที่
กําหนด 



52.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมูที่ 19 

52,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
กําหนด 

53.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ํารูป
ตัวยูพรอมฝาปดและ
หรือทอ ระบายน้ําพรอม
บอพักในหมูบาน หมูที่ 
19 

140,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการระบายน้ํา เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ําพรอมฝาปด 
และหรอื ทอและบอพัก 
ตามแบบทีก่ําหนด 

54.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.สาย
บานนายสมรไป หนอง
มน หมูที่ 20 

492,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

55.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
20 เชื่อมหมูที่ 11 

216,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

56.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล.ซอย 
6 หมูที่ 21 

302,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  ถนนคสล. จํานวน 1 สาย 

57.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางเพ่ิมระดับถนนค
สล.ซอย 2 หมูที่ 21 

281,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

58.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล.หมูที ่
21 

183,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
กําหนด 

59.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.8 

292,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

60.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.11 

205,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

61.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.14 

145,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

62.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.18 

105,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

63.  
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนนคสล. และ
หรือซอมแซม ม.21 

160,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

ใชในการสัญจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
กําหนด 

64.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมดานปศุสัตว 

20,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 
เพ่ือดําเนนิการเกี่ยวกับ 
กิจกรรมดานปศุสัตว  

จัดกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับ ดานปศุสัตว 
 



65.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 
ตําบลในเมอืง 

300,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 
เพ่ือใหประชาชนมอีาชีพ 
เสริมหลังจากเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร  

จัดฝกอบรมใหแกเกษตรกร 
ในพ้ืนทีต่ําบลในเมอืง 

66.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

สงเสริมอาชีพการเกษตร
การทําเห็ดฟาง ตําบลใน
เมือง 

30,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 
ใหประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายไดเพ่ิม  

กลุมทําเห็ดฟาง ตาํบลใน
เมือง 

67.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

ฝกอบรมและศึกษาดู
งานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลในเมือง 

40,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 
ใหประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายไดเพ่ิม  

กลุมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาชนที่
สนใจ 

68.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
กลุมสตร ี

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ สตร ี 

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

69.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ ผูสูงอายุ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

70.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมอาชีพ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน 
ใหมีอาชีพ  

ฝกอบรมอาชีพสรางรายได 
ใหกับประชาชน 

71.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

รณรงคตอตานยาเสพติด 10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล 
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ  

รณรงคปองกนัและปราบ 
ปรามยาเสพติด 

72.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริมชมุชน
เขมแข็ง 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสรางใหชุมชน มี
ความสามัคคี  

จัดโครงการชุมชนเขมแข็ง 
ขึ้นในตําบล 

73.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

ฝกอบรมอาชีพสําหรับ
คนพิการ/ครอบครัว/ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหคนพิการและครอบ 
ครัวไดรับการประกอบ 
อาชีพ  

คนพิการและครอบครัว/ผู 
ปกครอง/ผูดูแลที่ไดรับการ
อบรม อาชีพ 

74.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการวนัผูสูงอายุ 12,300.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ  
ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

75.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูพิการ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

สนับสนุนกิจกรรม ใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

76.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
(ดานผูสูงอายุ) 

337,700.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางการมีสวนรวม
และ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ใหมี
ประสิทธภิาพ  

จัดการฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน ตามที่โครงการ
กําหนด 

77.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุ 

300,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
ของผูสูงอายุ ตําบลในเมือง  

ดําเนนิโครงการตามที่
กําหนด 

78.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมเดก็และเยาวชน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ของเดก็และเยาวชน  

ดําเนนิการตามที่โครงการฯ
กําหนด 

79.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมสตร ี

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
ของสตร ี 

ดําเนนิการตามที่โครงการฯ
กําหนด 

80.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

การแขงขนัฟุตบอล 7 
คน "ในเมืองคัพ" 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง 
กายและเสริมสรางสุขภาพ  

 
 
จัดการแขงขันฟุตบอล 7 
คน 
 
 



81.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของเดก็และเยาวชน  

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของเดก็และเยาวชน 

82.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการแขงขนักฬีา"ใน
เมืองเกมส" 

450,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความสามัคคีระ 
หวางผูนําชุมชน  

จัดการแขงขันกีฬาตามที่
โครงการ กําหนด 

83.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

การแขงขนักฬีา
ประชาชนและเยาวชน 

100,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความสามัคคี 
ระหวางบุคลากรของ 
อปท.  

สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขนั ในนาม อบต.ใน
เมือง 

84.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ืออนุรกัษวัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทองถิ่นใหดํารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมสําคัญทาง
พระพุทธ ศาสนา 

85.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

จัดงานประเพณวีันลอย
กระทง 

1,500.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ืออนุรกัษวัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทองถิ่นใหดํารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมวนัลอย
กระทง 

86.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สงเสริมกิจกรรมรัฐพิธี 
ศาสนพิธีเนื่องในวัน
สําคัญ ทางศาสนาและ
วันสําคัญของชาต ิ

2,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือสรางความภาคภูมิใจ 
และความปรองดองของ 
คนในชุมชน  

จัดกิจกรรมรัฐพิธีศาสนาพิธี
เนื่อง ในวนัสําคัญทาง
ศาสนาและวัน สําคัญของ
ชาติ 

87.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการทัศนศึกษาศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก ตําบลใน
เมือง 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ 
สําหรับเด็ก  

โครงการตามที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตําบลในเมือง 
กําหนด 

88.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงกรสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษา ในระดับ
ปฐมวัย 

664,780.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสรมิ
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือดําเนนิโครงการตางๆ 
ตามนโยบายสนับสนนุคา
ใช จายในการจัดการศึกษา
ของ ศูนยฯ  

ดําเนนิการตามที่หนังสือส่ัง
การ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

89.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศ กาลสําคัญ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหต ุในชวง
เทศกาล  

ตั้งจุดบรกิารประชาชน 
ตามที่โครงการกําหนด 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

90.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการปลอดภัยไว
กอน 

30,000.00 

 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพ่ือใหประชาชนไดทราบ 
ถึงภัยธรรมชาต ิ 

จัดอบรมปลอดภัยไวกอน
ให แกราษฎรในเขต ต.ใน
เมือง  



91.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปองกนัและ 
บรรเทาสาธารณะภัย
ประจําตําบล 

5,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและบรรเทา 
สาธารณะภัยในตําบล  

จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือใชใน
ศูนย ปองกนัและบรรเทา
สาธารณะภัย ประจําตําบล 

92.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝกอบรม
ดับเพลิงเบ้ืองตน 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหบุคลากรไดมีความ 
รูในการแกปญหาและชวย 
เหลือประชาชนไดรวดเร็ว  

จัดอบรมสมาชกิ อปพร.ระ 
ดับหมูบาน และบุคลากร 
อบต.ในเมือง ปละ 2 ครั้ง 

93.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนขบาน 

100,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานกั
สาธารณสุข 

เพ่ือใหประชาชนรูจักปอง 
กันโรคพิษสุนขับา  

ดําเนนิการตามที่โครงการ
กําหนด 

94.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

อบรมใหความรูเรื่อง
โรคติดตอ/ไมติดตอ 

40,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานกั
สาธารณสุข 

เพ่ือใหผูเขาอบรมรูและ 
เขาใจในการปองกนัโรค 
ติดตอ/ไมตดิตอ  

จัดฝกอบรมใหกับ
ประชาชน ตําบลในเมือง 

95.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

รณรงคเพ่ือปองกนัโรค
เอดส หรือโรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ 

40,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานกั
สาธารณสุข 

เพ่ือใหเยาวชน/ประชาชน 
ทราบถึงภัยของโรคเอดส  

จัดฝกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไป/กลุมเส่ียง 
ทุกหมูบาน  

96.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการอบรมปองกัน
การจมน้ํา ตําบลในเมือง 

50,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานกั
สาธารณสุข 

เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 
จากการจมน้ํา  

ประชาชนตําบลในเมอืง 
20 หมู บาน 

97.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

100,000.00 

สวนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม, สวน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานกั
สาธารณสุข 

เพ่ือใชในการกําจดัขยะ  
โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

98.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คนและสังคม 

สงเคราะหผูประสบภัย
ตาง ๆ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูประสบภัยสา มา
รถชวยเหลือตนเองและ 
ครอบครัวใหดํารงอยูใน
สังคม  

ใหความชวยเหลือผูประสบ 
ภัยตางๆ เชนวาตภัย 
อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว 
ฯลฯ 

99.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

ฝกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน การพัฒนา
ศักยภาพความ เขมแข็ง
ในชุมชนตําบลในเมือง 

500,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารงานใน อบต.  

บุคลากรทุกสวนใน อบต. 
ผูนําชุมชน และประชาชน 

100.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดกิจกรรมแบบมีสวน
รวมและ การออก
บริการประชาชน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม 
และไดรับการบรกิารจาก 
อบต.ในเมือง  

จัดโครงการออกบรกิาร
ประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 



101.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดการเลือกตั้งในทกุ
ระดับ 

500,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจดั 
การเลือกตั้งในทุกๆระดับ  

จัดการเลือกตั้งถูกตองตาม
ระเบียบ และกฏหมายที่
เกี่ยวของ 

102.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

400,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางการมีสวนรวม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การพัฒนาทองถิน่  

ฝกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน คณะผุบริหาร,สมาชิก
สภาฯและ ผูเกี่ยวของใน
การพัฒนาทองถิน่ 

103.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกประชาชนและเพ่ิมประ 
สิทธิภาพในการใหบรกิาร  

โครงการฯตามที่ 
อบต.กหนด 

104.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดเก็บขอมูล
เพ่ือการวางแผนพัฒนา 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหมีขอมูลตางๆที่
จําเปน สําหรับนํามาใชใน
การพัฒนา ทองถิ่น  

ขอมูลที่ผานการวิเคราะห
แลว นาํมาจัดทําเปน
ฐานขอมูลดานตางๆ 

105.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหมกีารเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับบุคลากร
ทองถิ่น  

จัดโครงการฯตามที่ อบต.
กําหนด 

106.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาแผนที่
ภาษี 

500,000.00 
สวนการคลัง, กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได  

ดําเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.กําหนด 

107.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดทําผังเมือง
และแนวเขตตําบล 

30,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพ่ือใหชาวบานไดรับ 
ทราบขอมูลขาวสาร ทุก
ดานอยาง รวดเร็ว  

ดําเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.กําหนด 

108.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ปลูกปาหรือปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 
สรางสภาพแวดลอมที่ด ี
ใหกับชุมชน ลดโลกรอน  

ปลูกตนไมยืนตนตามถนน 
ริมสระ คูคลอง หนองบึง ๆ
และ ที่สาธารณะตางๆ 

109.  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก 
พระราชดําริฯ 

20,000.00 สวนสงเสริมการเกษตร 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประ 
ชาชนชวยกันอนรุักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

จัดฝกอบรมใหกับ
ประชาชน ตําบลในเมือง 

 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.ในเมือง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จํานวนเงิน 5,247,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จํานวน 0 โครงการ จํานวนเงิน 0 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 14 5,222,500.00 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
    

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    

รวม 14 5,222,500.00 0 0.00 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามขอบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจาย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูที ่1 

499,000.00 498,000.00 0.00 1,000.00 

2.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายกลางบาน 
หมูที ่4 

421,000.00 420,000.00 0.00 1,000.00 

3.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.หมูที่ 5 สายทา
หินปูนเชือ่มหมูที่ 6 
และหมูที่ 15 

205,000.00 204,000.00 0.00 1,000.00 

4.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายเลียบลํานาง
เหริญ หมูที ่6 

380,000.00 379,000.00 0.00 1,000.00 

5.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายหมูที่ 6 
เชื่อมหมูที ่5 

184,000.00 182,000.00 0.00 2,000.00 

6.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายเลียบคลอง
สงน้ําฝงซาย หมูที ่6 

184,000.00 183,000.00 0.00 1,000.00 

7.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที ่9 

205,000.00 199,000.00 0.00 6,000.00 

8.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที ่11 

494,000.00 493,000.00 0.00 1,000.00 

9.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอยน้ําซับ หมูที่ 
12 

490,000.00 489,000.00 0.00 1,000.00 

10.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง หมู
ที่ 13 

412,000.00 411,000.00 0.00 1,000.00 

11.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
ยกระดับ คสล.ทางเขา
หมูบานทุงบัวบาน หมู
ที ่14 

494,000.00 493,000.00 0.00 1,000.00 

12.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.สายในเมอืง – 
ทาหลวง หมูที่ 16 

495,000.00 493,500.00 0.00 1,500.00 

13.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบานนาย
สมรไปหนองมน หมูที ่
20 

492,000.00 490,000.00 0.00 2,000.00 

14.  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.และหรอื
ซอมแซม หมูที่ 8 

292,000.00 288,000.00 0.00 4,000.00 

 
 
 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 
อบต.ในเมือง พิมาย จ.นครราชสมีา  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการโครงสรางพ้ืนฐาน 659 605,634,000.00 63 14,425,000.00 14 5,222,500.00 
  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 21 14,500,000.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 60 18,845,000.00 4 390,000.00 
    

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 176 86,232,000.00 31 2,698,280.00 
    

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 28 19,650,000.00 9 2,020,000.00 
    

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 16 3,240,000.00 2 50,000.00 
    

รวม 960 748,101,000.00 109 19,583,280.00 14 5,222,500.00 0 0.00 

 
ช. ผลการดําเนินงาน 
     อบต.ในเมือง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  
  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ในเมืองทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
  
 

 

                                                           ประกาศ ณ วันท่ี  8  เมษายน 2564 
 
 
 
                                              (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 

                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลในเมือง 
 


