
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 58/5 
วรรคห้า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ า
สามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จึงขอประกาศผล
การด าเนินงาน  การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ อบต.ในเมือง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้แถลงนโยบาย และมีผล
การด าเนินงาน  ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ในเมือง  
    "เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ในเมือง  
    1. จัดให้มกีารบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
    2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  
    3. ส่งเสริมการศึกษา  
    4. การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลอฝุ่นละออง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ในเมืองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการพาณิชย์ 
        3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 



    ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
        1. แผนงานการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการเกษตร 
        3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        3. แผนงานการศึกษา 
        4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        7. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
        3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการเกษตร 
 
ง. การวางแผน 
    อบต.ในเมือง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบต.ในเมือง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการโครงสร้าง
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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ า 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ในเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 109 โครงการ งบประมาณ 19,583,280 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน 63 14,425,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า -- -- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 390,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 31 1,568,280.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบรหิารและการปกครอง 9 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

รวม 109 16,583,280.00 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564  อบต.ในเมือง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนAsphalt ซ.
เลียบล าน้ าจักราช (ชาย
ชล) หมู่ 1 

275,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนAsphalt จ านวน 1 
สาย 

2.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่
1 

499,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนคสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

3.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่
3 

344,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

4.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 3 

256,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นเสน้ทางสญัจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกตามแบบที่
ก าหนด 

5.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 4 

58,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นเสน้ทางสญัจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร 
ตามแบบทีก่ าหนด 

6.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่
4 

196,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล จ านวน 1 สาย 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

7.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนซอยหน้า
อ าเภอ - ท่ารกั หมูท่ี่ 4 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล.ขนาด 4 x 400  

8.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. สาย
กลางบ้าน หมูท่ี่ 4 

421,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

9.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
บ้านกอก-บ้านรก       
หมู่ที่ 5 

85,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ าคสล.ขนาด
0.30x0.40 ตามแบบที่
ก าหนด 

10.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล.ซ.หนองไร-่ท่า 
หินปูน หมูท่ี่ 5 

208,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ าคสล.ขนาด
0.30x0.40 ตามแบบที่
ก าหนด 

11.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ท่า
หินปูน ในหมูท่ี่ 5 

173,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

12.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางและหรอืท่อ
ระบายน้ า พรอ้มบอ่พัก 
ซอยป้อมวิรชักุล หมู่ที่ 5 

104,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางหรือทอ่ระบายน้ า ตาม
แบบที่ก าหนด 



13.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล..หมูท่ี่ 
5สายท่าหินปูน เชื่อม 
หมู่ที่ 6 และหมูท่ี่ 15  

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

14.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เลียบล านางเหรญิ     
หมู่ที่ 6 

380,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. จ านวน 1 สาย 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

15.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 6 

77,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบาย น้ าจ านวน 1 สาย 

16.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 
เชื่อม หมู่ที ่5 

184,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล. ยาว 535 ม. 

17.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบ
คลองส่งน้ าฝั่งซ้าย      
หมู่ที่ 6 

184,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

18.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าซ.
ประชารกัษ์ หมูท่ี่ 7 

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ า จ านวน 1 
สาย ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

19.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
คลองส่งน้ า ฝั่งขวา 
หมู่ที่ 7 

292,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

20.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 7 

53,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

21.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนAsphalt 
หมู่ที่ 7 

275,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบที่
ก าหนด  

22.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่ 8 

118,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

23.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนAsphalt 
หมู่ที่ 8 

196,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน Asphalt. ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

24.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางหรือท่อ
ระบายน้ าจากบ้านนาย
อิศรา ถึงบ้านนางสุภาพ 
หมู่ที่ 8 (ข้างวัดวังหิน) 

195,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางหรือทอ่ระบายน้ า คสล 
1 สาย 

25.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 9 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 



26.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมู่ที่ 9 

250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

27.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 9 

360,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบาย น้ าจ านวน 1 สาย 

28.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 10 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

29.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนAsphalt 
หมู่ที่ 10 

211,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนAsphalt. ตามแบบที่
ก าหนด 

30.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
วัดป่า หมู่ที่ 10 

249,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

31.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 11 

494,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

32.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบหมู่บ้านจากที ่
ส านักสงฆ์มาทางสายปู่
ตาเจ้าบ้านหมูท่ี่ 11 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

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

33.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยน้ าซับ 
หมู่ที่ 12 

490,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นเสน้ทางสญัจร 
ไปมา  

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ตามแบบที่ก าหนด 

34.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 12 

216,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

35.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 13 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

36.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. สาย
หลังสหกรณ์ - บ้านวัง
หิน หมู่ที่ 13 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด  

37.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 13 

412,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

38.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนยกระดับ 
คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน ทุ่ง
บัวบานหมู่ที่ 14 

494,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 



39.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 14 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

40.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 14 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นเสน้ทางสญัจร 
ไปมา  

ถนนหินคลุก ตามแบบที่
ก าหนด 

41.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 15 

245,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

42.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 15 

447,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบายน้ า ตามแบบที่
ก าหนด 

43.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 16 

189,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบายน้ า ตามแบบที่
ก าหนด 

44.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายในเมือง-ท่าหลวง 
หมู่ที่ 16 

495,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล. จ านวน 1 สาย 

45.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมูท่ี่ 17 

16,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
ก าหนด 

46.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 17 

208,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบาย น้ า ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

47.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 17 

219,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

48.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หมู่ที่ 18 เชื่อม หมู่ที่ 
13 (หลังสหกรณ์โคนม) 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล.จ านวน 1 สาย 

49.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และหรอืวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 18 

422,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

ท่อระบายน้ าและหรือราง
ระบาย น้ าจ านวน 1 สาย 

50.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 19 

82,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

51.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนAsphalt 
หมู่ที่ 19 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนAsphalt ตามแบบที่
ก าหนด 



52.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดนิและ
หรือถนนดนิกลบหิน
คลุก หมูท่ี่ 19 

52,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนนดินและหรอืถนนดนิ
กลบหินคลุก ตามแบบที่
ก าหนด 

53.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิดและ
หรือทอ่ ระบายน้ าพรอ้ม
บ่อพักในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 
19 

140,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการระบายน้ า เวลามี
ฝนตกมาก  

รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
และหรอื ทอ่และบ่อพกั 
ตามแบบทีก่ าหนด 

54.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนายสมรไป หนอง
มน หมูท่ี่ 20 

492,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล.จ านวน 1 สาย 

55.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 
20 เชื่อมหมูท่ี่ 11 

216,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนน คสล.จ านวน 1 สาย 

56.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.    
ซอย 6 หมู่ที่ 21 

302,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  ถนนคสล. จ านวน 1 สาย 

57.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างเพิม่ระดับถนนค
สล.ซอย 2 หมู่ที่ 21 

281,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

58.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่ที่ 21 

183,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล.ตามแบบที่
ก าหนด 

59.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. และ
หรือซ่อมแซม ม.8 

292,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

60.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. และ
หรือซ่อมแซม ม.11 

205,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

61.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. และ
หรือซ่อมแซม ม.14 

145,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

62.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. และ
หรือซ่อมแซม ม.18 

105,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

63.  
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. และ
หรือซ่อมแซม ม.21 

160,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

ใช้ในการสญัจรไปมา  
ถนน คสล. ตามแบบที่
ก าหนด 

64.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านปศุสัตว ์

20,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อด าเนนิการเกี่ยวกับ 
กิจกรรมด้านปศุสัตว ์ 

จัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับ ด้านปศุสัตว ์
 



65.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฝกึอบรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 
ต าบลในเมอืง 

300,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้ประชาชนมอีาชีพ 
เสริมหลังจากเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร  

จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 
ในพื้นทีต่ าบลในเมอืง 

66.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
การท าเห็ดฟาง ต าบลใน
เมือง 

30,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
ให้ประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายได้เพิ่ม  

กลุ่มท าเห็ดฟาง ต าบลใน
เมือง 

67.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลในเมือง 

40,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
ให้ประชาชนมอีาชีพเสริม 
และมรีายได้เพิ่ม  

กลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาชนที่
สนใจ 

68.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
กลุ่มสตร ี

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ สตร ี 

ด าเนนิการตามที่โครงการ
ก าหนด 

69.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ  

ด าเนนิการตามที่โครงการ
ก าหนด 

70.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลอืประชาชน 
ให้มีอาชีพ  

ฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชน 

71.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ  

รณรงค์ป้องกนัและปราบ 
ปรามยาเสพติด 

72.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมชมุชน
เข้มแข็ง 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชน มี
ความสามัคค ี 

จัดโครงการชุมชนเขม้แข็ง 
ขึ้นในต าบล 

73.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

ฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
คนพิการ/ครอบครัว/ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพกิารและครอบ 
ครัวได้รับการประกอบ 
อาชีพ  

คนพิการและครอบครัว/ผู้ 
ปกครอง/ผู้ดูแลที่ได้รับการ
อบรม อาชีพ 

74.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการวนัผู้สูงอายุ 12,300.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
ด าเนนิการตามที่โครงการ
ก าหนด 

75.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้พกิาร 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

สนับสนุนกิจกรรม ให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ  

ด าเนนิการตามที่โครงการ
ก าหนด 

76.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงาน
(ด้านผู้สูงอายุ) 

337,700.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งการมีส่วนรว่ม
และ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ให้มี
ประสิทธภิาพ  

จัดการฝึกอบรมและศกึษา
ดูงาน ตามที่โครงการ
ก าหนด 

77.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
ของผู้สูงอายุ ต าบลในเมือง  

ด าเนนิโครงการตามที่
ก าหนด 

78.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเดก็และเยาวชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ของเดก็และเยาวชน  

ด าเนนิการตามที่โครงการฯ
ก าหนด 

79.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสตร ี

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ของสตร ี 

ด าเนนิการตามที่โครงการฯ
ก าหนด 

80.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

การแข่งขนัฟุตบอล 7 
คน "ในเมืองคัพ" 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง 
กายและเสริมสร้างสุขภาพ  

 
 
จัดการแข่งขันฟตุบอล 7 
คน 
 
 



81.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของเดก็และเยาวชน  

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของเดก็และเยาวชน 

82.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการแข่งขนักฬีา"ใน
เมืองเกมส์" 

450,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่อสรา้งความสามัคคีระ 
หว่างผู้น าชุมชน  

จัดการแข่งขันกีฬาตามที่
โครงการ ก าหนด 

83.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

การแข่งขนักฬีา
ประชาชนและเยาวชน 

100,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่อสรา้งความสามัคค ี
ระหว่างบุคลากรของ 
อปท.  

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนั ในนาม อบต.ใน
เมือง 

84.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

สนับสนุนกิจกรรมส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา 

30,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทอ้งถิ่นให้ด ารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมส าคัญทาง
พระพุทธ ศาสนา 

85.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

จัดงานประเพณวีันลอย
กระทง 

1,500.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่ออนุรกัษ์วัฒนธรรมอนั 
ดีงามของทอ้งถิ่นให้ด ารง 
สืบไป  

จัดกิจกรรมหรืออุดหนนุ
การจดั กจิกรรมวนัลอย
กระทง 

86.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมรัฐพธิี 
ศาสนพิธีเนื่องในวัน
ส าคัญ ทางศาสนาและ
วันส าคัญของชาต ิ

2,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่อสรา้งความภาคภมูิใจ 
และความปรองดองของ 
คนในชุมชน  

จัดกิจกรรมรัฐพธิีศาสนาพธิี
เนื่อง ในวนัส าคัญทาง
ศาสนาและวัน ส าคญัของ
ชาต ิ

87.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการทัศนศกึษาศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ ต าบลใน
เมือง 

20,000.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่อเพิม่ประสบการณ ์
ส าหรับเด็ก  

โครงการตามที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลในเมือง 
ก าหนด 

88.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงกรสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศกึษา ในระดับ
ปฐมวัย 

664,780.00 

ส่วนการศกึษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสรมิ
การศกึษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านัก
การศกึษา 

เพื่อด าเนนิโครงการต่างๆ 
ตามนโยบายสนับสนนุค่า
ใช ้จ่ายในการจัดการศกึษา
ของ ศูนย์ฯ  

ด าเนนิการตามที่หนังสอืสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

89.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศ กาลส าคัญ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหต ุในช่วง
เทศกาล  

ตั้งจุดบรกิารประชาชน 
ตามที่โครงการก าหนด 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

90.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการปลอดภัยไว้
ก่อน 

30,000.00 

 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 
ถึงภัยธรรมชาต ิ 

จัดอบรมปลอดภัยไว้กอ่น
ให้ แก่ราษฎรในเขต ต.ใน
เมือง  



91.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณะภัย
ประจ าต าบล 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทา 
สาธารณะภัยในต าบล  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ศูนย์ ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภัย ประจ าต าบล 

92.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการฝกึอบรม
ดับเพลิงเบื้องตน้ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากรได้มีความ 
รู้ในการแก้ปัญหาและช่วย 
เหลือประชาชนได้รวดเร็ว  

จัดอบรมสมาชกิ อปพร.ระ 
ดับหมู่บ้าน และบุคลากร 
อบต.ในเมือง ปีละ 2 ครั้ง 

93.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนขบ้าน 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

เพื่อให้ประชาชนรูจ้ักป้อง 
กันโรคพิษสุนขับ้า  

ด าเนนิการตามที่โครงการ
ก าหนด 

94.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

อบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดตอ่/ไม่ติดตอ่ 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และ 
เข้าใจในการป้องกนัโรค 
ติดต่อ/ไม่ตดิต่อ  

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ต าบลในเมือง 

95.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

รณรงคเ์พื่อป้องกนัโรค
เอดส์ หรือโรคติดตอ่ทาง 
เพศสัมพันธ ์

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน 
ทราบถึงภัยของโรคเอดส ์ 

จัดฝึกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไป/กลุ่มเสี่ยง 
ทุกหมู่บ้าน  

96.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการอบรมป้องกัน
การจมน้ า ต าบลในเมือง 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต 
จากการจมน้ า  

ประชาชนต าบลในเมอืง 
20 หมู่ บ้าน 

97.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม, ส่วน
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านกั
สาธารณสขุ 

เพื่อใช้ในการก าจดัขยะ  
โครงการธนาคารขยะคัด
แยกขยะ 

98.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คนและสังคม 

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ประสบภัยสา มา
รถช่วยเหลอืตนเองและ 
ครอบครัวให้ด ารงอยู่ใน
สังคม  

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยต่างๆ เชน่วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
ฯลฯ 

99.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน การพัฒนา
ศักยภาพความ เข้มแข็ง
ในชุมชนต าบลในเมือง 

500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน 
การบริหารงานใน อบต.  

บุคลากรทุกส่วนใน อบต. 
ผู้น าชุมชน และประชาชน 

100.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วมและ การออก
บริการประชาชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
และได้รับการบรกิารจาก 
อบต.ในเมือง  

จัดโครงการออกบรกิาร
ประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 



101.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดการเลอืกตั้งในทกุ
ระดับ 

500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั 
การเลือกตั้งในทุกๆระดับ  

จัดการเลอืกตั้งถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฏหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

102.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

400,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรา้งการมีส่วนรว่ม 
และเพิม่ประสทิธิภาพใน 
การพัฒนาทอ้งถิน่  

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน คณะผุ้บริหาร,สมาชิก
สภาฯและ ผูเ้กี่ยวข้องใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

103.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนและเพิ่มประ 
สิทธิภาพในการให้บรกิาร  

โครงการฯตามที่ 
อบต.กหนด 

104.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการวางแผนพฒันา 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีขอ้มูลต่างๆที่
จ าเป็น ส าหรับน ามาใช้ใน
การพัฒนา ท้องถิ่น  

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้ว น ามาจัดท าเปน็
ฐานขอ้มูลด้านต่างๆ 

105.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการฝกึอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มกีารเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากร
ท้องถิ่น  

จัดโครงการฯตามที่ อบต.
ก าหนด 

106.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการพัฒนาแผนที่
ภาษี 

500,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้  

ด าเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.ก าหนด 

107.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
การเมือง การบริหาร
และการปกครอง 

โครงการจัดท าผังเมือง
และแนวเขตต าบล 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ชาวบ้านไดร้ับ 
ทราบขอ้มูลขา่วสาร ทุก
ด้านอย่าง รวดเร็ว  

ด าเนนิการตามโครงการฯ 
ตามที่ อบต.ก าหนด 

108.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าหรือปลกูต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี
ให้กับชุมชน ลดโลกรอ้น  

ปลูกต้นไม้ยืนตน้ตามถนน 
ริมสระ คูคลอง หนองบึง ๆ
และ ที่สาธารณะต่างๆ 

109.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

20,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อสรา้งจิตส านึกให้ประ 
ชาชนช่วยกันอนรุักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ต าบลในเมือง 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ในเมือง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ จ านวนเงิน 5,247,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 7,917,555 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการโครงสร้างพื้นฐาน 55 13,463,500 24 7,070,500 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ า 
    

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 1 30,000 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม 4 787,155 4 787,155 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
    

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1 29,900 1 29,900 

รวม 61 14,310,555 30 7,917,555 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ในเมือง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic ซ.เลียบล าน้ า
จักราช(ชายชล) หมู่ที ่1 

275,000.00 274,000.00 274,000.00 1,000.00 

2.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่1 

499,000.00 498,000.00 498,000.00 1,000.00 

3.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่3 

344,000.00 343,000.00 0.00 1,000.00 

4.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่4 

196,000.00 152,000.00 0.00 44,000.00 

5.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยหน้าอ าเภอ - ท่ารัก 
หมู่ที ่4 

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

6.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที ่
4 

421,000.00 420,000.00 420,000.00 1,000.00 

7.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.สายบ้าน
กอก – บ้านรก หมูท่ี่ 5 

85,000.00 84,000.00 0.00 1,000.00 

8.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอยหนอง
ไร่ – ท่าหินปูน หมูท่ี ่5 

208,000.00 207,000.00 0.00 1,000.00 

9.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่5 

173,000.00 172,000.00 0.00 1,000.00 

10.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ซอยป้อม
วิรัชกุล หมูท่ี ่5 

104,000.00 103,000.00 0.00 1,000.00 

11.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 สายท่า
หินปูนเชือ่มหมูท่ี่ 6 และ
หมู่ที่ 15 

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

12.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบล านางเห
ริญ หมูท่ี ่6 

380,000.00 379,000.00 379,000.00 1,000.00 

13.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 

77,000.00 75,000.00 0.00 2,000.00 

14.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่
ที ่5 

184,000.00 182,000.00 180,000.00 2,000.00 

15.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบคลองส่งน้ า
ฝั่งซ้าย หมู่ที ่6 

184,000.00 183,000.00 183,000.00 1,000.00 

16.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงยกระดับ
ฝารางระบายน้ า คสล.หมูท่ี่ 
7 ซอยประชารฐั 

170,000.00 169,000.00 0.00 1,000.00 

17.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเลียบคลองส่งน้ า
ฝั่งขวา หมูท่ี่ 7 

292,000.00 291,000.00 0.00 1,000.00 



18.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7 

53,000.00 52,000.00 52,000.00 1,000.00 

19.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic หมู่ที ่7 

275,000.00 274,000.00 274,000.00 1,000.00 

20.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่8 

118,000.00 117,000.00 0.00 1,000.00 

21.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic หมู่ที่ 8 

196,000.00 195,000.00 195,000.00 1,000.00 

22.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างรางหรือ
ท่อระบายน้ าจากบ้านนาย
อิศรา ถึง บ้านนางสุภาพ 
หมู่ที ่8 (ข้างวัดวังหิน) 

195,000.00 194,000.00 0.00 1,000.00 

23.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่9 

205,000.00 199,000.00 199,000.00 6,000.00 

24.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมูท่ี่ 9 

360,000.00 305,000.00 0.00 55,000.00 

25.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 

205,000.00 203,000.00 0.00 2,000.00 

26.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic หมู่ที่ 10 

211,000.00 210,000.00 210,000.00 1,000.00 

27.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวัดป่า หมู่ที่ 10 

249,000.00 248,000.00 0.00 1,000.00 

28.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่11 

494,000.00 493,000.00 493,000.00 1,000.00 

29.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยน้ าซับ หมู่ที่ 12 

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

30.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12 

216,000.00 215,000.00 215,000.00 1,000.00 

31.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่13 

205,000.00 200,000.00 0.00 5,000.00 

32.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลังสหกรณ ์– 
บ้านวังหิน หมู่ที ่13 

200,000.00 196,000.00 0.00 4,000.00 

33.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 13 

412,000.00 411,000.00 411,000.00 1,000.00 

34.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับ คสล.ทางเข้า
หมู่บ้านทุ่งบัวบาน หมู่ที ่
14 

494,000.00 493,000.00 493,000.00 1,000.00 

35.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่15 

245,000.00 244,000.00 0.00 1,000.00 

36.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 15 

447,000.00 446,000.00 0.00 1,000.00 

37.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 16 

189,000.00 188,000.00 0.00 1,000.00 

38.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายในเมอืง – ท่า
หลวง หมู่ที่ 16 

495,000.00 493,500.00 493,500.00 1,500.00 



39.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที ่17 

208,000.00 207,000.00 0.00 1,000.00 

40.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่17 

219,000.00 218,000.00 0.00 1,000.00 

41.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 18 เชื่อม 
หมู่ที่ 13 

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

42.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมูท่ี ่18 

422,000.00 421,000.00 0.00 1,000.00 

43.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่19 

82,000.00 77,000.00 0.00 5,000.00 

44.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt หมู่ที ่19 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

45.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดนิ
กลบหินคลุก หมู่ที่ 19 

52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 

46.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสมรไป
หนองมน หมู่ที ่20 

492,000.00 490,000.00 490,000.00 2,000.00 

47.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่20 เชื่อมหมู่ที่ 
11 

216,000.00 213,000.00 0.00 3,000.00 

48.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 21 

302,000.00 301,000.00 0.00 1,000.00 

49.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่21 ซอย 2 

281,000.00 280,000.00 0.00 1,000.00 

50.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที ่21 

183,000.00 182,000.00 0.00 1,000.00 

51.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และหรอืซ่อมแซม หมู่
ที่ 8 

292,000.00 288,000.00 288,000.00 4,000.00 

52.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และหรอืซ่อมแซม หมู่
ที่ 11 

205,000.00 200,000.00 0.00 5,000.00 

53.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และหรอืซ่อมแซม หมู่
ที่ 14 

145,000.00 144,000.00 0.00 1,000.00 

54.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และหรอืซ่อมแซม หมู่
ที ่18 

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

55.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.และหรอืซ่อมแซม หมู่
ที ่21 

160,000.00 159,000.00 0.00 1,000.00 

56.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุ
การด าเนนิงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 

57.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน
และสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการโครงการ
ศึกษาดูงานด้านกิจกรรม
สตร ี
 
 

150,000.00 148,380.00 148,380.00 1,620.00 



58.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน
และสังคม 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายบริหาร
สถานศกึษา 

664,780.00 535,860.00 535,860.00 128,920.00 

59.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน
และสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั
บ้า 

100,000.00 99,915.00 99,915.00 85.00 

60.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน
และสังคม 

โครงการให้ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาลและการเฝ้า
ระวังปัญหาเด็กจมน้ า 

50,000.00 3,000.00 3,000.00 47,000.00 

61.  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าเทิดไท้
องค์ราชนั 

30,000.00 29,900.00 29,900.00 100.00 

 
ช. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
     ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้แถลงนโยบายไว้ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามี
ผลการด าเนินการตามทั้ง  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวน  63  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 9.559 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่น้อยเมื่อเทียบกับที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  แต่ได้มีการน าโครงการที่เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนมาด าเนินการเป็นหลัก อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรได้ที่ดี  
การให้บริการคมนาคมที่สะดวกส่งผลดีต่อการค้าขาย  การลงทุน  ของประชาชนในเขตต าบลในเมืองท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 การพัฒนาด้านการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองในปีงบประมาณ 
2564 ไม่ยังมีการด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  6.666   ถือเป็นการให้บริการ
ประชาชนในระดับทีน่้อย เนื่องจากงบประมาณไปใช้ในการแก้ไขด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 การพัฒนาคนและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ  

ด้านการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
ด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
ด้านการบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปะ  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ของ

ท้องถิ่น 
ด้านการศึกษา การส่งเสริมต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา 
ด้านการรักษาความสงบภายใน  



ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมและปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ภายในขอบเขตหน้าที่
และอ านาจของ อบต. 

ด้านการสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งผู้ยากไร้ เบี้ยยังชีพ การแก้ปัญหาทางสังคม 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี    

ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ การจัดท าแผนชุมชน การ
ประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนากลุ่มเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น   

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวน  31  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
17.613   ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเนื่องจากจ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลยังมีอีกมากที่ต้องได้รับการ
แก้ไขแต่ด้วยงบประมาณที่มีจ ากัดประกอบกับโครงการที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีจ านวนมาก  จึงยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในบางส่วน  ถือเป็นการ
ให้บริการประชาชนในระดับหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคน
และสังคมเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาในปีต่อๆไป 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 
 การพัฒนาด้านการการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวน  9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
32.142 องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองได้ให้ความส าคัญกับชุมชนในการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การจัดการประชาสัมพันธ์ การด าเนินการออกรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนในมิติของการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  แต่บางโครงการมิได้ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการด าเนินงานบางกิจกรรม ก็มิได้ใช้
จ่ายงบประมาณ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวน  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.500 
มีการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธ์พืชฯ  การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การด าเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ และการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ปี 2564 
อบต.ในเมือง พิมาย จ.นครราชสีมา 

  

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา 
2564 

อนุมัติงบประมาณใน
ข้อบญัญตัิงบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการโครงสร้างพื้นฐาน 659 605,634,000.00 63 14,425,000.00 55 13,463,500.00 24 7,070,500.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ า 21 14,500,000.00 - - - - - - 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 60 18,845,000.00 4 390,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสังคม 176 86,232,000.00 31 1,568,280.00 4 787,155.00 4 787,155.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมือง การบริหารและการปกครอง 28 19,650,000.00 9 120,000.00 - - - - 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 16 3,240,000.00 2 50,000.00 1 29,900.00 1 29,900.00 

รวม 960 748,101,000.00 109 16,553,280.00 61 14,310,555.00 30 7,917,555.00 

 
 

อบต.ในเมือง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ในเมืองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
  
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

                                                                                          ประกาศ ณ วันที่   28   ธันวาคม   2564 

 
 

                                                            วิเชียร  พลีดี 
                                                        (นายวิเชียร   พลีดี) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

                                                          รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการตามนโยบาย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 


