
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  
     "ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  
    พันธกิจ  
 1. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
 3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้             
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ            
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน    
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว   
 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   



           
ง. การวางแผน               
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0.00 27 33,862,100.00 184 125,112,000.00 338 172,073,470.00 303 190,539,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย์สิน 

0 0.00 0 0.00 56 24,226,000.00 57 4,112,000.00 57 4,112,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 

0 0.00 0 0.00 24 9,462,000.00 19 6,556,000.00 19 6,563,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 8 810,000.00 8 810,000.00 8 810,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 0 0.00 0 0.00 21 2,581,000.00 23 2,921,000.00 23 2,921,000.00 

รวม 0 0.00 27 33,862,100.00 293 162,191,000.00 445 186,472,470.00 410 204,945,400.00 

  

จ. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ   เมื่อวันที่ 17 
กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 98 โครงการ งบประมาณ 
37,269,790.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 55 9,015,900.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 14 20,875,290.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 17 6,566,600.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4 190,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 8 622,000.00 

รวม 98 37,269,790.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสรุปผลการจดัการ 
เรียนรู้และพฒันาการของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจดัเก็บขอ้มูลการเรียนรู้ 
และพฒันาการของเด็กใน 

ศพด.  

การจดักิจกรรมและสรุป ผลการด าเนินการจดัการ 
เรียนการสอนศพด. 

2.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน ต าบล
หนองงูเหลอืมตาม โครงการ
ค่ายวิชาการ พฒันาศกัยภาพ
การเรียน รู้เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทาง 
วิชาการ NT,O-NET 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเขา้ค่าย 
พฒันาศกัยภาพความรู้ทาง 
การเรียน  

พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชน ใน
ต าบล  

3.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการทศันศึกษานอก 
สถานที่ นกัเรียน ศพด. อบต.
หนองงูเหลอืม 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพฒันาการทาง 
ดา้นสติปัญญาอารมณ์และ 
สังคมแก่เด็กเล็ก  

จดักิจกรรมทศันศึกษานอก สถานที่ส าหรับ เด็กเล็ก 
ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง 

4.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัซ้ืออาหาร เสริม
(นม) 1,744,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนกัเรียน 

ไดร้ับประทานอาหารเสริม 

(นม)ที่มีประโยชน์ตามหลกั 

โภชนาการ  

จดัอาหารเสริม(นม) ส าหรับ เด็กนกัเรียนโรงเรียน
ในเขต พื้นที่ตลอดปีการศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
1 แห่ง, โรงเรียนสังกดั สพฐ. 5 แห่ง) 

5.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัซ้ืออาหาร กลางวนั 3,160,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 
  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนกัเรียน 

ไดร้ับประทานอาหาร กลาง
วนัที่ถูกสุขลกัษณะ 
เจริญเตบิโตตามวยั  

จดัอาหารกลางวนัส าหรับ เด็กนกัเรียนโรงเรียนใน
เขต พื้นที่ตลอดปีการศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 

แห่ง, โรงเรียนสังกดั สพฐ. 5 แห่ง) 

6.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังานวนัเด็ก 
แห่งชาติ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็และเยาวชน ไดร่้วม
กิจกรรมในวนัเด็ก  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้กครองส่งเสริมการจดั 
กิจกรรมให้แก่เด็ก 

7.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ้่าย
การบริหาร สถานศึกษา 927,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 
  

เพื่อใชใ้นการจดั 
ประสบการณ์ให้แก ่เด็กเล็ก 
ตามแผนการ จดัประสบการณ์  

-ค่าจดัการเรียนการสอน (รายการส่ือการเรียน การ
สอน) -ค่าหนงัสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน -ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน -

ประกวดการจดัท าแผน พฒันาการศึกษาดีเด่น 



8.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการประชุมผูป้กครอง 
นกัเรียนและคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ศพด.อบต. หนอง
งูเหลอืม 

8,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อระดมและรับฟัง ความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วม ประชุม
ในการพฒันาการ ศึกษาของ 
อปท. และ ส่งเสริมความรู้
เก่ียวกบั การพฒันาเด็กและ
ระเบียบ การขอ้บงัคบัในศูนย์
พฒันา เด็กเล็ก  

ประชุมปีงบประมาณ 2 ครั้ ง 

9.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนามเด็กเล่น สร้าง
ปัญญา 100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพฒันาเด็ก ปฐมวยั
ไดเ้รียนรู้ผ่าน ประสบการณ์
เล่นภายนอก อาคาร  

จดัสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญาตามแบบหนงัสือ  

10.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงหอ้งเด็กเล่น
ภายในอาคารเรียน 

130,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพฒันาเด็ก ปฐมวยั
ไดเ้รียนรู้ผ่าน ประสบการณ์
เล่นภายใน อาคาร  

ปรับปรุงห้องสนามเด็กเล่น ตามแบบ อบต.ก าหนด 
เช่น ก่อสร้างก าแพงกั้นห้อง ติดตั้ง หนา้ต่าง 
อุปกรณ์เคร่ืองเล่น ภายในอาคารแบบน่ิมเพื่อ ความ
ปลอดภยัส าหรับเด็ก เล็ก ตามแบบ อบต.ก าหนด 

11.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ มี
ภูมิทศัน์ที่สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แห่งใหม่ จ  านวน 1 ครั้ ง จดัซ้ือตน้ไม ้ตุ๊กตาตกแต่ง
ส่วนหยอ่ม หญา้ ปุ๋ ย ดิน ฯ 

12.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดู
งานบุคลากรทางการศึกษา 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทุก คน
ไดพ้ฒันาตนเองในการ 
ท างานน าความรู้ที่ไดร้ับจาก 

การอบรมไปใชใ้นการจดัการ 
เรียนการสอนและพฒันา 
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

จดัอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและ 
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็น แบบอยา่งเพื่อ
พฒันาการ ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

13.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภาวฒันธรรม ต าบล
หนองงูเหลอืมตาม โครงการ
บวชสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรต ิ

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ 
เยาวชนไดร้ับการพฒันา 
คุณธรรม จริยธรรม  

จดักิจกรรมบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน 

14.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนสภา 
วฒันธรรมต าบล หนองงู
เหลือม โครงการ วนัส าคญัทาง 
พระพุทธศาสนา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 
  

เพื่ออนุรกัษป์ระเพณี 

วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และส่งเสริมให้ประชาชน 

ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทาง 
ศาสนา  

ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญั เช่น วนัวิสาขบูชา ฯ 

15.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอุดหนุนสภา สภา
วฒันธรรมต าบล หนองงู
เหลือม โครงการ สืบสาน
วฒันธรรมประเพณี วนั
เขา้พรรษา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออนุรกัษป์ระเพณี 

วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

และส่งเสริมให้ประชาชน 

ร่วมกิจกรรมวนัเขา้พรรษา  

ส่งเสริมกิจกรรมวนั เขา้พรรษา 



16.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัการแข่งขนั กีฬา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 12,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา  

เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น 

กลา้มเน้ือของเด็ก  
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หนองงูเหลอืมทุกคนไดเ้ขา้ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

17.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดัแข่งขนักีฬา อบต. 
ตา้นยาเสพติด 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจดัแขง่ขนักีฬาเยาวชน 

และประชาชนในต าบล  
จดัแข่งขนักีฬาเยาวชนและ ประชาชนในระดบั
ต าบล กีฬาพื้นบา้น จ านวน 1 ครั้ ง 

18.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย เอกสาร 162,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้การปฏิบตัิงาน มี
ประสิทธิภาพ พร้อม 

ให้บริการประชาชน  

จดัเช่าเคร่ืองถ่าย เอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 

19.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าป้ายประชา 
สัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อจดัท าป้าย ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆให้ 
ประชาชนไดร้ับ ทราบอยา่ง
ทัว่ถึง  

ป้ายประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร 

20.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการส่งเสริมจริยธรรม 
ส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

สมาชิกฯและพนกังาน ส่วน
ต าบล 

14,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อจดัอบรมเชิง ปฏิบตัิการใน
การ ส่งเสริมจริยธรรม  

ผูบ้ริหาร สมาชิก สภาฯ พนกังานส่วน ต าบล 
พนกังานจา้ง 

21.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการส ารวจ ความพึงพอใจ
ของ ประชาชนที่มีต่อการให้ 
บริการของ อบต. 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชน ไดแ้สดง
ความคิด เห็นและมีส่วนร่วม 

ในการเสนอแนะการ ท างาน
ของ อบต.  

จา้งเหมาบุคคลภาย นอกเพือ่ส ารวจความ พึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อ อบต. 

22.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการประชุมประชาคม 
ต าบลเพื่อวางแผน พฒันา
ทอ้งถิ่น 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้การจดัท า แผนพฒันา
การ ติดตามและประเมิน 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น มี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย  

ประชาคมต าบล จดัท าแผนพฒันา ต าบลการติดตาม 
และประเมินผล แผนพฒันาต าบล 

23.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรพัยสิ์น 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
จดัเก็บ ภาษีไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง
และทัว่ถงึ  

จดัท าแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพยสิ์น 

24.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การให้บริการจดัเก็บ ภาษีนอก
พื้นที่ 

1,000.00 
ส่วนการคลงั, กอง
คลงั, ส านกัคลงั 

เพื่ออ านวยความ สะดวกให้
ประชาชน  

จดัเก็บภาษีไดเ้พิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 

25.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการ 

โครงการจดัประชุม ประชาคม
หมู่บา้น 

55,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้การจดัท า โครงการจดั
ประชุม ประชาคมหมู่บา้น 

เป็นไปดว้ยความ เรียบร้อย 
และ เป็น ไปตามระเบียบ 

กฏหมายที่เก่ียวขอ้ง  
  

ด าเนินการจดัท า โครงการจดัประชุม ประชาคม
หมู่บา้น อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

26.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการนอ้มน า พระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยง
ชุมชน 

30,000.00 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการใชชี้วิต ตาม
หลกัปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิต   

จดัอบรมให้ความรู้ เกษตรกรจดัท าแปลง สาธิตตาม
หลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

27.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.
โดยการ เสริมลาดยางแอส
ฟัลท ์สายทางโรงน ้า-แยก บา้น
นายพิเชรษฐ์ 

389,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร ยาว 406 เมตร หนา 
0.03เมตร 



28.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้น ผอ.เกษม บา้น 
โนนกราด หมู่ 1 

258,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

29.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการว่างทอ่ ระบายน ้า 
คสล.ชั้น 3 สายทางบา้นนาง
ผิน- นาม่อง 

76,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นหนองงูเหลือม 

ม.2  

วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 

74 ทอ่น พร้อมบ่อพกั 

30.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการว่างทอ่ ระบายน ้า 
คสล.ชั้น 3 สายทางบา้นนาง 
วาสนา-สามแยกสระ ตาอิ่ม 

135,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นหนองงูเหลือม 

ม.2  

วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 
141 ท่อน พรอ้มบ่อพกั 

31.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้น ผอ.ประจกัษ ์บา้น
รวงหมู่ 3 

103,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร วางทอ่ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø0.40 

ม. จ  านวน 4 ท่อน 

32.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ ระบายน ้า 
คสล.ชั้น3 สายทางบา้นนาง 
กุหลาบ-บา้นนางทิม นาย
ประสงค-์ท่อหนา้ศาลา 

326,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นรวง ม.3  

วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 
332 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

33.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ ระบายน ้า 
คสล.ชั้น3 สายทางหนา้วดั 
พระวงัหาร 

242,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นพระวงัหาร ม.
4  

วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 
245 ท่อน พรอ้มบ่อพกั 

34.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโนนแค 

142,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

35.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยการเสริม ลาดยางแอส
ฟัลท ์สายทางบา้นนายบุญ ถึง
บา้นนายจ าลอง 

227,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.5 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

1) กวา้ง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.03 ม. 
2) กวา้ง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.03 ม. 

36.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. สาย ทางบา้นนางป่ิน 

68,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนน กวา้ง 3 เมตร ยาว 40 ม. หนา 0.15 เมตร 

37.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้น นายฉลอม บา้น 
สวาสด์ิ หมู่ 6 

92,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 

เมตร  

38.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน ดิน
เสริมผิวหินคลุก เหมืองตายา 
พร้อม วางท่อระบายน ้า 

358,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 
  

เพื่อให้ประชาชน ม.7 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก และลดปัญหา น ้าท่วม
ขงั  

1)ถนนเสริมดินกวา้ง 3 เมตร ยาว 163 เมตร สูง 
0.50 เมตร 2)วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø0.60 ม. จ  านวน 163 ท่อน เสริมหินคลุก
กวา้ง 3 ม. ยาว163 ม. หนา 0.10 ม. 



39.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างบาน ระบาย
น ้าเหมืองตายา และล าบริบูรณ์ 

106,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นประกายปรง 
ม.7  

1) บานกวา้ง 1.20 ม. สูง 3 ม. จ  านวน 2 บาน 
2) บานกวา้ง 1.20 ม. สูง 3 ม. จ  านวน 1 บาน 

40.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบา้น นางแตม้ 

215,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 91 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

41.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง รางระบาย
น ้า คสล. สายทางหนา้วดัโนน 
นางแกว้ 

248,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นนาตาวงษ ์ม.8  

รางระบายน ้า คสล. กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 201 

เมตร ลึก 0.50 เมตร 

42.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล.บา้น โนนหมนั สาย
ทาง หนา้วดัโนนหมนั- บา้น
ลีลาวดี 

380,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 ม. 
รวมมุมคอนกรีต 76.50 ตร.ม. 

43.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น โนนหมนั สาย
ทาง น ้าบ่อ 

141,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ถนน กวา้ง 4 เมตา ยาว 58 เมตร หนา 0.15 ม. 

44.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน หิน
คลุกเสริมผิว คสล. บา้นโตนด 
สายทาง บา้นนางเชิด- หนอง
พิมาน 

461,100.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 10 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 ม. 

45.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น เสม็ด สายทาง
บา้น นายหมึก-บา้นนาย อี๊ด 

181,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 11 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

1)ถนน กวา้ง 3 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

46.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น เสม็ด สายทาง
บา้น นายแปลก 

88,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 11 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนน กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม. 

47.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างบาน ระบาย
น ้าเหมือง ตาหยวก บา้นโพธ์ิ
นอ้ย หมู่ 12 

34,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วม ขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นโพธ์ินอ้ย ม.
12  

1) บานกวา้ง 1.20 ม. สูง 3 ม. จ  านวน 1 บาน 

48.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น โพธ์ินอ้ย สาย
ทาง บา้นนายสุเทพ  

189,300.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 12 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 ม. 

49.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น โพธ์ินอ้ย สาย
ทาง บา้นนางแก่น หมอกโพธ์ิ 

121,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 12 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 ม. 

50.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น โพธ์ิปรือแวง 332,200.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน ม. 13 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร 



สายทาง บา้นนายทองใบ-ถนน 
ขา้งบา้นตานาก 

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

อยา่ง สะดวก  

51.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิว คสล. บา้น โพธ์ิปรือแวง 
สายทาง บา้นนายสถิต 

309,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 13 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

1) ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 2) ว่างทอ่ คสล.Ø0.40 ชั้น 3 

จ านวน 11 ท่อน 

52.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง
เสริมผิวหินคลุก บา้นสลกัได 
สายทาง โนนกะตงั 

293,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนน กวา้ง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

53.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นหนองแดง สายทางบา้น
นาย อ านวยไปบา้น นายบุญสม 

334,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 15 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

54.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็บา้น 
โนนกราด หมู่ที่ 1 สายทาง
โรงน ้า 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

1)ร้ือถนนคอนกรีตขนาด กวา้ง 4 ม. ยาว 41.20 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ รวมไม่นอ้ยกว่า 
164.80 ม. ลงหินคลุกไหลท่างตามสภาพ รวม
ไม่นอ้ยกว่า 1.55 ลบ.ม. 2)เสริมผิวถนน
คอนกรีต เสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 41.20 ม. 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรรวม ไม่นอ้ย
กว่า 164.80 ตารางเมตร วางท่อ คสล. ชั้น3 

Ø0.40 ม. จ  านวน 99 ท่อน บ่อพกั 4 บ่อ พรอ้ม
ติดตั้งป้ายโครงการ 

55.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 

สายทาง คลองจาน 
74,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี น ้าใชใ้น
การเกษตร อยา่งเพียงพอและ 
ช่วยระบายน ้า ลดปัญหาน ้า
ท่วม  

ขนาดเดิมกวา้ง 3 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร ขุดลอกกวา้งรวม 4 เมตร ยาว 550 

เมตร ลึก ลงรวม 2.00 เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด
รวมไม่นอ้ยกว่า 2,062 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ป้าย
โครงการ 

56.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 

สายทาง เหมืองตายาเช่ือม บึง
ปรือแวง 

217,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี น ้าใชใ้น
การเกษตร อยา่งเพียงพอและ 
ช่วยระบายน ้า ลดปัญหาน ้า
ท่วม  

ขนาดเดิมกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกกวา้ง รวม 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร ลึกลงรวม 2.00 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดรวม ไม่นอ้ยกว่า 6,000 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 

57.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 

สายทาง โนนกระตงัเช่ือม ล า
บริบูรณ์  

372,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี น ้าใชใ้น
การเกษตร อยา่งเพียงพอและ 
ช่วยระบายน ้า ลดปัญหาน ้า
ท่วม  

ขนาดเดิมกวา้ง 1.50 ม. ยาว 740 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ขุดลอกกวา้ง รวม 2.50 ม. ยาว 
740 ม. ลึกลงรวม 2.00 ม. หรือมี ปริมาณดินขุด
รวมไม่นอ้ยกว่า 2,775 ลบ.ม. วางท่อ คสล.ชั้น 3 

Ø1.00 เมตร จ านวน 95 ทอ่น พร้อม ติดตั้งป้าย
โครงการ 

58.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น 
โนนกราด หมูที่ 1 สายทาง
บา้นนายต๊ะ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 ม. ยาว 
104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจรรวมไม่
นอ้ยกว่า 322.75 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม 
สภาพไม่นอ้ยกว่า 7.80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

59.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น 
หนองงูเหลอืม หมู่ที่ 2 สาย
ทางบา้นนายสร้อย 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.2 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจร
รวมมุมไม่นอ้ยกว่า 638.30 ตารางเมตร ลง ไหล่
ทางตามสภาพไม่นอ้ยกว่า 10.62 ลบ.ม. วางท่อ 
คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตร จ านวน 10 

ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ 

60.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับเกรดถนน บา้น
หนองงูเหลอืม หมู่ที่ 2 สาย
ทาง หนองเขื่อน 

33,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง

เพื่อให้ประชาชน ม.2 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร รวม
ปริมาณ ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 10,800 ตาราง
เมตร 



ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

61.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น
รวง หมู่ที่ 3 สายทาง ศาลา 
sml 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 ม. ยาว 
164 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจรมุมรวม
ไม่นอ้ยกว่า 677 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม 
สภาพไม่นอ้ยกว่า 9.84 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

62.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนเสริมผิว คอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นพระวงัหาร หมู่ที่ 4 

สายทาง คนัคลองบริบูรณ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

1)ร้ือผิวถนนคอนกรีต กวา้ง 2 ม. ยาว 135 ม. 
กวา้ง 4 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. 2)เสริมผิว
ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กวา้ง 2 ม. ยาว 135 ม. 
กวา้ง 4 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
จราจรรวมไม่นอ้ยกว่า 526 ตารางเมตร ลงไหล่
ทาง ตามสภาพไม่นอ้ยกว่า 8.10 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 

63.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้าง รางระบาย
น ้า บา้น สวาสด์ิ หมู่ที่ 5 สาย
ทางบา้นนายไท 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วมขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นสวาสด์ิ หมู่ 5  

รางระบายน ้ากวา้ง 0.50 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว 
270ม. พร้อมฝาปิด วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø0.60 ม. จ  านวน 110 ท่อน พร้อม บ่อพกั
จ านวน 6 บ่อ พร้อมฝา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 

64.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ ระบายน ้า 
บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 สายทาง
บา้น นายวิโรจน์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน ้าท่วมขงั ช่วย
ระบายน ้า บา้นสวาสด์ิ หมู่ 6  

ถมดินกวา้ง 6 ม. ยาว 50 ม. ลึก 2 ม. มีปริมาน 
ดินรวมไม่นอ้ยกว่า 900 ลบม. วางท่อ คสล. ชั้น 
3 ขนาดØ0.60 ม. จ  านวน 100 ท่อน พร้อมบ่อ
พกั จ  านวน 3 บ่อ พร้อมฝา พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

65.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น
สวาสด์ิ หมู่ที่ 6 สายทางบา้น 
นายอารี 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กวา้ง 3 ม. ยาว 
90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจรรวม ไม่
นอ้ยกว่า 270 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตามสภาพ 
ไม่นอ้ยกว่า 6.75 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

66.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวหินคลุก บา้น ประกายปรง 
หมู่ที่ 7 สายทางโนนแค 

404,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง  

เพื่อให้ประชาชน ม.7 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวหินคลุก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ จราจรรวมไม่นอ้ย
กว่า 4,200 ตารางเมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่
นอ้ยกว่า 630 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

67.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็บา้น 
นาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 สายทาง
บา้นยายเทา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4 ม. 
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจร
รวมไม่นอ้ยกว่า 720 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง ตาม
สภาพไม่นอ้ยกว่า 13.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

68.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวหินคลุก บา้น นาตาวงษ ์หมู่
ที่ 8 สายนาม่อง 

382,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

1)เสริมผิวหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 690 ม. หนา 
0.10 ม. 2)กวา้ง 3 ม. ยาว 329 ม. หนา 0.10 

เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 562.50 

ลบ.ม. วางท่อขนาด Ø0.40 เมตร จ านวน 15 

ท่อน จ านวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน ติดตั้งป้าย
โครงการ 

69.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น 
โนนหมนั หมู่ที่ 9 สายทาง
บา้นนายจอม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 
 

  

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 ม. ยาว 
152 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจรรวมไม่
นอ้ยกว่า 635 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ยกว่า 11.40 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

70.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็บา้น 

โนนหมนั หมู่ที่ 9 สายทาง
บา้นนายเดชา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใชใ้นการ คมนาคมไดอ้ยา่ง 
สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 ม. ยาว 
78 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจร รวมไม่
นอ้ยกว่า 312 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ยกว่า 5.85 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 



71.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีต เสริมเหลก็ บา้น
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง บา้น
นางสมปอง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 10 มี
ถนนใชใ้น การคมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 ม. ยาว 
18 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจรรวมมุม
ไม่นอ้ยกว่า 82 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ยกว่า 0.68 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

72.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวดิน บา้น โพธ์ินอ้ย หมู่ที่ 12 

สายทางเหมือง ตาหยวก 
416,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.12 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสริมผิวดิน กวา้ง 3.50 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 
0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่ นอ้ยกว่า 
3,675 ลบ.ม. วางท่อ คสล.ชั้น 3 จ านวน 10 จุด 
จุดละ 4 ท่อน จ านวน 40 ท่อน พร้อม ติดตั้งป้าย
โครงการ 

73.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับเกรดถนน บึง
ปรือแวง หมู่ที่ 13 สายทาง
ถนน คนับึงปรือแวง 

33,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.13 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมปริมาณผิว
จราจร ไม่นอ้ยกว่า 12,000 ตารางเมตร 

74.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวหินคลุก บา้น สลกัได หมู่ที่ 
14 สายทางคลองมะเด่ือ 

407,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสิรมผิวหินคลุก กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่ นอ้ยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

75.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับเกรดถนน บา้น
สลกัได หมู่ที่ 14 สายทางที่ 1 

ถนน คนัคลองชลประทาน 
สายทางที่ 2 สายทาง บา้นกนั
ผมถึงท านบ ปิดขาด 

68,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

1) สายทางคนัคลอง ชลประทาน กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 2) สายทางบา้นกนัผมถึง 
ท านบปิดขาด กวา้ง 4 ม. ยาว 2,500 เมตร รวม 
ปริมาณผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 40,000 ตาราง
เมตร 

76.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวหินคลุก บา้น สลกัได หมู่ที่ 
14 สายทางบา้นบุมะเด่ือ 

342,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสริมดิน กวา้ง 4 ม. ยาว 789 เมตร หนา 0.50 

ม. หรือมีปริมาณดินไม่นอ้ยกว่า 1,578 ลบ.ม. 
เสริมหินคลุก กวา้ง 4 ม. ยาว 789 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ นอ้ยกว่า 
315.60 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

77.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับเกรดถนน บา้น
สลกัได หมู่ที่ 14 สายทาง
คลองสีฟัน ถึง ท านบตาเก๋ง 

33,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร รวม
ปริมาณ ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 8,800 ตารางเมตร 

78.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวหินคลุก บา้น สลกัได หมู่ที่ 
14 สายทางคลองสีฟัน 
ดา้นขวา 

237,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม. 14 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสริมหินคลุก กวา้ง 3.50 ม ยาว 650 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่นอ้ย กว่า 
341.25 ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ 

79.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
หนองแดง หมู่ 15 สายทาง
บา้นนายมานิต 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 33.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ จราจร
รวมไม่นอ้ยกว่า 134 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง ตาม
สภาพไม่นอ้ยกว่า 2.51 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ชั้น 
3 Ø0.40 ม. จ  านวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย 
โครงการ 

80.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับเกรดถนน บา้น
หนองแดง หมู่ 15 สายทางที่ 
1 บา้น หนองแดงเช่ือม หนอง
กระทิง สายทางที่ 2 หนอง 
มะเขือเช่ือมบา้นเกรา สายทาง
ที่ 3 โรงหล่อ เช่ือมบา้นเกรา 

102,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
ถนนใชใ้นการ คมนาคมได้
อยา่ง สะดวก  

1) กวา้ง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร 2) กวา้ง 5 

เมตร ยาว 3,560 เมตร 3) กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,360 เมตร รวมปริมาณ ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
52,440 ตารางเมตร 

81.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการส่งเสริมและ พฒันา
คุณภาพชีวิต คนพิการและ
ผูดู้แล คนพิการ 

30,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ผูพ้ิการ ผูดู้แล 

คนพิการมีความรู้เร่ืองสิทธิ 
และประโยชน์ต่างๆ  

คนพิการ,ผูดู้แลคน พิการและ อสม. 



82.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการสืบสาน ประเพณีไทย
ใส่ใจ ผูสู้งอาย ุ 15,350.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ ์ประเพณีอนัดีงาม 
และเพื่อ ให้ประชาชนร่วม
แสดงความ ความกตญัญู
กตเวทีตอ่ผูสู้งอาย ุและ
ตระหนกัถึงความส าคญั ของ
สถาบนัครอบครวั  

ประชาชนในต าบล หนองงูเหลือม 

83.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพ
ให้กบั กลุ่มสตรีแม่บา้น 
ผูสู้งอายผูุพ้ิการ เยาวชนและ 
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ 

เพิ่มรายได ้และลดภาระ 
ค่าใชจ้่าย  

กลุ่มสตรีแม่บา้น ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ เยาวชน และ
กลุ่ม ผูด้อ้ยโอกาส 

84.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการพฒันาสตรี และ
เสริมสร้างความ เขม้แข็งของ 
ครอบครัว 

25,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี ผูน้ า
ชุมชน และบุคคลใน
ครอบครัวไดร้ับ ความรู้ความ
เขา้ใจถึงปัญหา ความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และ บคุคลใน
ครอบครัว  

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น ผูน้ าชุมชน และสมาชิก ใน
ครอบครัว 

85.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการเผยแพร่ ความรู้ทาง 
กฎหมายเพื่อป้องกนั 
อาชญากรรมและ การเขา้ถึง
กระบวน การยติุธรรม แก่
ประชาชน 

30,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ทางดา้นกฎหมายและการ 
เขา้ถึงกระบวนการยตุิธรรม  

1)วางทอ่ระบายน ้า คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย
กลาง 1 เมตร 2)วางโครงสร้างคอนกรีต พรอ้มขุด
ลอก กวา้งบน 2 เมตร กวา้งล่าง 1 เมตร สูง 1.50 

เมตร ยาว 550 เมตร 

86.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการ สาธารณสุขตาม แนว
พระราชด าริฯ 300,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อสนบัสนุนการพฒันางาน 

ดา้นสาธารณสุขให้หมู่บา้น  

สนบัสนุนโครงการ ดา้นสาธารณสุข ครบ 15 

หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท 

87.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการตั้งจุดให้ ให้บริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาล 
และตั้งจุดบริการประชาชน  

จดัอบรมให้ความรู้ เกษตรกรในต าบล จ านวน 
150 คน จาก 15 หมู่บา้น 

88.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการฝึกซ้อม ตามแผน
ป้องกนั และบรรเทา สาธารณ
ภยั 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ป้องกนัและบรรเทา สาธารณ
ภยั  

จดัฝึกซ้อมแผนป้องกนั และบรรเทา สาธารณภยั 

89.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการพฒันา ศกัยภาพดา้น
การ ป้องกนัและบรรเทา สา
ธารณภยั 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการ 
ป้องกนัและบรรเทา สาธารณ
ภยั  

จดัฝึกอบรมเพิ่ม ศกัยภาพการปฎิบติั งานของ อป
พร. 

90.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

  

โครงการขบัขี่ ปลอดภยั 15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 
เพื่อลดอุบตัิเหตุในการขบัขี่  

อบรมให้ความรู้ กบัประชาชน เด็ก เยาวชน ผูน้ า
ชุมชน  

91.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการเสริมสร้าง สวสัดิการ
ทางสังคมให้ แก่ผูพ้ิการและ 
ทุพพลภาพ 

5,280,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา 
คุณภาพชีวิตของผูพ้ิการหรือ 

ทุพพลภาพ  

ผูพ้ิการหรือ ทุพพลภาพ ในเขต อบต.  

92.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส ์

60,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา 
คุณภาพชีวิตของผูป่้วยเอดส ์ 

ผูป่้วยเอดสใ์นเขต อบต. 

93.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการสนบัสนุนการ 
เสริมสร้างสวสัดิการ ทาง
สังคมให้แก่ผูสู้งอาย ุ

14,924,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, 

กองสวสัดิการสังคม, 

ส านกัสวสัดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา 
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ 

ผูสู้งอายใุนเขต อบต. ไดร้ับสวสัดิการเบี้ย ยงัชีพ 



94.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและ
ทรัพยสิ์น 

โครงการฝึกอบรม ชุดปฎิบตัิ
การจิตอาสา ภยัพิบตัิ อบต. 
หนองงูเหลอืม 

65,940.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและ 
ความเขม้แข็งให้แก่ อบต. 
หนองงูเหลอืม ให้มีบุคลากร 
ที่สามารถช่วยเหลืองาน ดา้น
ภยัพิบตัิ  

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม จ านวน 50 คน 

95.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าและ หญา้แฝก
เฉลิม พระเกียรต ิ 10,000.00 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตต าบล 
ป้องกนัการพงัทลายของดิน 

และเป็นการปลกูป่าเฉลิม พระ
เกียรติ  

จดักิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ วนัพ่อ 
แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ และวนัส าคญัต่างๆ 

96.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ ์แหล่งน ้า 100,000.00 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อจดักิจกรรมอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
ก าจดัวชัพืช ตามแหล่งน ้ า คู
คลอง  

แหล่งน ้าในต าบล หนองงูเหลอืม 

97.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการหมู่บา้น สะอาด
ปราศจาก โรคภยัใส่ใจ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกั 

คดัแยกขยะในครวัเรือน  
ทุกครัวเรือน 

98.  

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการจดัอบรมให้ ความรู้
การบริหาร จดัการขยะชุมชน 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้ความรู้ประชาชนรู้จกั 

คดัแยกขยะในครวัเรือนและ 
ก าจดัขยะให้ถกูสุขลกัษณะ  

ทุกหมู่บา้น 

99. 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการจดัอบรมให้ความรู้
การบริหารจดัการขยะ 

30,000.00 ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั อบต. 

เพื่อให้ความรู้ ประชาชนรู้จกั
คดัแยกขยะในครวัเรือน และ
ก าจดัขยะให้ถกูสุขลกัษณะ 

ทุกหมู่บา้น 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ  โดยได้มี การก่อหนี้ ผู ก พัน / ลงนามในสัญญ า รวม 63 โครงการ จำนวน เงิน 
33,658,440.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 28,188,546 ล้านบาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 28 5,489,595.00 9 2,408,095.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 10 19,934,930.00 10 19,934,930.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 14 5,953,573.20 12 5,273,371.12 

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4 160,300.00 4 160,300.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 7 411,850.27 7 411,850.27 

รวม 63 31,950,248.47 42 28,188,546.39 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ
สรุปผลการจดัการเรียนรู้
และพฒันาการของเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

25,000.00 1,311.00 1,311.00 23,689.00 

2.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนต าบล
หนองงูเหลอืม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

3.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการทศัน
ศึกษานอกสถานที่นกัเรียน 
ศพด.อบต.หนองงูเหลอืม 

20,000.00 18,500.00 18,500.00 1,500.00 

4.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,744,000.00 1,696,666.20 1,246,464.12 47,333.80 

5.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั
เด็ก 3,160,000.00 2,881,700.00 2,881,700.00 278,300.00 

6.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการวนั
เด็กแห่งชาติ 100,000.00 99,916.00 99,916.00 84.00 

7.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

927,600.00 794,050.00 794,050.00 133,550.00 

8.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศพด. อบต.
หนองงูเหลอืม 

8,000.00 500.00 500.00 7,500.00 

9.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

10.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงหอ้งเด็ก
เล่นภายในอาคารเรียน 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 

11.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานบุคลากรทางการศึกษา
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งดา้น
การศึกษา 

30,000.00 19,135.00 19,135.00 10,865.00 

12.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ต าบลหนองงูเหลือมตาม
โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีวนัเขา้พรรษา 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

13.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  

12,000.00 11,930.00 11,930.00 70.00 

14.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
ศาสนาวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา 
อบต. (ตา้นยาเสพติด) 100,000.00 99,865.00 99,865.00 135.00 

15.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 162,000.00 115,155.27 115,155.27 46,844.73 

16.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 
ค่าใชจ้่ายในการจดัท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร 

20,000.00 12,820.00 12,820.00 7,180.00 

17.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 
โครงการส่งเสริมจริยธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกและพนกังานส่วน

14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 



ต าบล 

18.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 

ค่าจา้งที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนของ 
อบต. 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

19.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 
โครงการประชุมประชาคม
ต าบลเพื่อวางแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น 

50,000.00 28,375.00 28,375.00 21,625.00 

20.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 
โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยสิ์น 

300,000.00 216,000.00 216,000.00 84,000.00 

21.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 
โครงการจดัประชุม
ประชาคมหมู่บา้น 

55,000.00 7,500.00 7,500.00 47,500.00 

22.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการนอ้มน าเศรษฐกิจ
พอเพียงหลอ่เลี้ยงชุมชน 

30,000.00 10,095.00 10,095.00 19,905.00 

23.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.โดยการเสริมลาดยาง
แอสฟัลท ์บา้นโนนกราด 
หมู่ที่ 1 สายทางโรงน ้า-แยก
บา้นนายพิเชรษฐ์ 

389,800.00 389,500.00 389,500.00 300.00 

24.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนคอ
นกรึตเสริมเหล็ก บา้นโนน
กราด หมู่ที่ 1 สายทางบา้น 
ผอ.เกษม 

258,500.00 221,000.00 0.00 37,500.00 

25.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
คสล.ชั้น3 บา้นหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2 สายทาง
บา้นนางผิน-นาม่อง 

76,500.00 74,500.00 0.00 2,000.00 

26.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
คสล. ชั้น3 บา้นหนองงู
เหลือมหมู่ที่ 2 สายทางบา้น
นางวาสนา-สามแยกสระ
ตาอิม 

135,500.00 132,500.00 0.00 3,000.00 

27.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
รวง หมู่ที่ 3 สายทางบา้น 
ผอ.ประจกัษ ์

103,700.00 92,000.00 0.00 11,700.00 

28.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
คสล. ชั้น3 บา้นรวง หมู่ที่ 
3 สายทางบา้นนางกุหลาบ-
บา้นนางทิม นายประสงค-์
ท่อหนา้ศาลา 

326,400.00 325,500.00 0.00 900.00 

29.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 
คสล. ชั้น3 บา้นพระวงัหาร 
หมู่ที่4 สายทางหนา้วดัพระ
วงัหาร 

242,200.00 240,000.00 0.00 2,200.00 

30.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นพระวงัหาร หมู่ที่ 
4 สายโนนแค 

142,000.00 123,500.00 0.00 18,500.00 

31.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการเสริมลาดยาง
แอสฟัลท ์บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 
5 สายทางบา้นนายบุญถึง
บา้นนายจ าลอง 

227,600.00 227,000.00 227,000.00 600.00 

32.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 68,600.00 58,500.00 0.00 10,100.00 



6 สายทางบา้นนางป่ิน 

33.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 

สายทางบา้นนายฉลอม 

92,900.00 78,500.00 0.00 14,400.00 

34.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
เสริมผิวหินคลุกสายทาง
เหมืองตายาพร้อมวางทอ่ 
คสล.บา้นประกายปรง หมู่ที่ 
7 

358,600.00 358,000.00 358,000.00 600.00 

35.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างบาน
ระบายน ้า บา้นประกายปรง 
หมู่ที่ 7 

106,900.00 103,000.00 0.00 3,900.00 

36.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 
8 สายทางบา้นนางแตม้ 

215,300.00 185,500.00 0.00 29,800.00 

37.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. บา้นนาตาวงษ ์หมู่
ที่ 8 สายทางหนา้วดัโนน
นางแกว้ 
 

248,300.00 216,000.00 0.00 32,300.00 

38.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโนนหมนั หมู่
ที่ 9 สายทางหนา้วดัโนน
หมนั-บา้นลีลาวดี 
 

380,900.00 380,000.00 380,000.00 900.00 

39.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโนนหมนั หมู่
ที่ 9 สายทางน ้าบ่อ 

141,100.00 120,000.00 0.00 21,100.00 

40.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกเสริมผิว คสล. บา้น
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง
บา้นนางเชิด-หนองพิมาน 

461,100.00 461,000.00 461,000.00 100.00 

41.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นเสม็ด หมู่ที่ 
11 สายทางบา้นนายหมึก-
บา้นนายอี๊ด 

181,000.00 155,000.00 0.00 26,000.00 

42.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นเสม็ด หมู่ที่ 
11 สายทางบา้นนายแปลก 

88,700.00 77,500.00 0.00 11,200.00 

43.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างบาน
ระบายน ้า บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่
ที่ 12 สายทางเหมืองตา
หยวก  

34,900.00 34,000.00 0.00 900.00 

44.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่
ที่ 12 สายทางบา้นนายสุ
เทพ 

189,300.00 189,000.00 189,000.00 300.00 

45.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่
ที่ 12 สายทางบา้นนาง
แก่น หมอกโพธ์ิ  

121,500.00 121,000.00 121,000.00 500.00 

46.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโพธ์ิปรือแวง 
หมู่ที่ 13 สายทางบา้นนาย
ทองใบ-ถนนขา้งบา้นตา
นาก 

332,200.00 280,000.00 0.00 52,200.00 



47.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บา้นโพธ์ิปรือแวง 
หมู่ที่ 13 สายทางบา้นนาย
สถิต 

309,000.00 271,000.00 0.00 38,000.00 

48.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเสริมผิวหินคลุก บา้น
สลกัได หมู่ที่ 14 สายทาง
โนนกะตงั 

293,900.00 272,500.00 272,500.00 21,400.00 

49.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเสริมผิว คสล. บา้น
หนองแดง หมู่ที่ 15 สาย
ทางบา้นนายอ านวย-บา้น
นายบุญสม 

334,500.00 293,500.00 0.00 41,000.00 

50.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

โครงการส่งเสริมและฝึก
อาชีพให้กบักลุ่มสตรี
แม่บา้นผูสู้งอายผูุพ้ิการ
เยาวชนและกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

51.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

โครงการพฒันาสตรีและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ครอบครัว 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

52.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการตั้งจุด
ให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

30,000.00 21,020.00 21,020.00 8,980.00 

53.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ
ฝึกซ้อมตามแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

20,000.00 19,800.00 19,800.00 200.00 

54.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

30,000.00 27,610.00 27,610.00 2,390.00 

55.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการขบัขี่
ปลอดภยั 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

56.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 5,280,000.00 4,852,800.00 4,852,800.00 427,200.00 

57.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส ์ 60,000.00 57,500.00 57,500.00 2,500.00 

58.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 14,924,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00 114,000.00 

59.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการ
รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการจดัตั้ง
ชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภยั
พิบตัิ อบต.หนองงูเหลือม 

65,940.00 56,200.00 56,200.00 9,740.00 

60.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการปลูกป่าและหญา้
แฝกเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 300.00 300.00 9,700.00 

61.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษแ์หล่งน ้า 100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

62.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการหมู่บา้นสะอาด
ปราศจากโรคภยัใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม 

50,000.00 49,700.00 49,700.00 300.00 

63.  
ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการจดัอบรมให้ความรู้
การบริหารจดัการขยะ
ชุมชน 

30,000.00 10,800.00 10,800.00 19,200.00 

 
 



 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 184 125,112,000.00 55 9,015,900.00 28 5,489,595.00 9 2,408,095.00 

2.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคมการรักษา
ความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 

56 24,226,000.00 14 20,875,290.00 10 19,934,930.00 10 19,934,930.00 

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา ศาสนา
วฒันธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ว 24 9,462,000.00 17 6,566,600.00 14 5,953,573.20 12 5,273,371.12 

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8 810,000.00 4 190,000.00 4 160,300.00 4 160,300.00 

5.ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ 21 2,581,000.00 8 622,000.00 7 411,850.27 7 411,850.27 

รวม 293 162,191,000.00 98 37,269,790.00 63 31,950,248.47 42 28,188,546.39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช. ผลการดำเนินงาน 
        อบต.หนองงูเหลือม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล 
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 

 

   

1. โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองงูเหลือม ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

2. โครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองงูเหลือม  

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
4.  

 

   



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมพงษ ์ใจงูเหลือม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม 

044207558 ต่อ 13 085-7664445 - 

นายวิสุทธิชยั ไทยงูเหลือม รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม 

044-207558 ต่อ 13 081-7250075 - 

นางสาวสุวภทัร วชัรญางกูร เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลอืม 

044-207558 ต่อ 13 081-9259181 - 

นายไพศาล ตอนโคกสูง สมาชิก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 8 

044-207558 ต่อ 13 085-7736874 - 

นายอ านวย ชอ้ยขุดทด สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 14 

044-207558 ต่อ 13 084-6724228 - 

นายณรงค ์กระจ่างโพธ์ิ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 13 

044-207558 ต่อ 13 087-2558582 - 

นายบุญส่ง ป้ึงสุวรรณ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายสนั่น ชลอกลาง ผูท้รงคุณวุฒ ิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวิชยั โชติกลาง ผูท้รงคุณวุฒ ิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

พฒันาการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผูแ้ทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ ผูแ้ทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

สาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ ผูแ้ทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ผูแ้ทนภาคราชการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

ธกส. อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ ผูแ้ทนรัฐวิสาหกิจ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นางประหยดั ไทยงเูหลือม ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 081-4700755 - 

นายศุภเดช สกุลกญัจนา ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 095-3715313 - 

นายบุญมี ดีโพธ์ิ ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 089-5820642 - 

นายสรร ฉัตรวีรกุล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม 

044-207558 ต่อ 13 093-3563682 - 

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม หัวหนา้ส านกัปลดั 044-207558 ต่อ 13 089-1274392 - 

 
   2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบุญเชิด เกียรติโพธ์ิ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 12 

044-207558 ต่อ 13 087-9639489 - 

นายสมศกัด์ิ มนักลาง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 9 

044-207558 ต่อ 13 093-0581721 - 

นายประยรู คงฤทธ์ิ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2 

044-207558 ต่อ 13 085-7677048 - 

นายสมนึก เสดโคกสูง ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 098-6209133 - 



นายสุรพล สารธรรมาธิคุณ ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 087-8809058 - 

เกษตรอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

พฒันาการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

ผูอ้  านวยการกองช่าง อบต.หนองงูเหลอืม กรรมการ 044-207558 ต่อ 13 086-8770190 - 

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม หัวหนา้ส านกัปลดั 044-207558 ต่อ 13 089-1274392 - 

นายสนั่น ชลอกลาง ประธานกรรมการ 044-207558 ต่อ 13 - - 

นายวฒันะ โชติกลาง ผูท้รงคุณวุฒ ิ 044-207558 ต่อ 13 - - 

 
   3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสรร ฉัตรวีรกุล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม  

044-207558 ต่อ 13 093-3563682 - 

นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค ์ ผูอ้  านวยการกองคลงั 044-207558 ต่อ 13 089-9465562 - 

นายโอวาส หว่างกลาง ผูอ้  านวยการกองช่าง 044-207558 ต่อ 13 086-8770190 - 

นางสาวศุภวรรณ ทศันพนัธ์ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 044-207558 ต่อ 13 085-1051949 - 

นางสาวไขนภา ชดัสระนอ้ย ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 044-207558 ต่อ 13 081-5700487 - 

นางสาวผกากรอง กุลงเูหลือม ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 044-207558 ต่อ 13 089-6924901 - 

นายสิริศกัด์ิ ชลอกลาง ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 081-5497583 - 

นายอนนัท ์อินทร์ชา้ง ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 086-2554763 - 

นางดารุณี ฝากกลาง ผูแ้ทนประชาคมต าบล  044-207558 ต่อ 13 082-1340492 - 

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม กรรมการและเลขานุการ 044-207558 ต่อ 13 089-1274392 - 

นางไพรัตน์ ชอ้ยขุนทด ผูช่้วยเลขานุการ 044-207558 ต่อ 13 098-1966426 - 

 
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ทราบ เพ่ือจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะ
ต่อไป 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                            ประกาศ ณ วันที ่     ธันวาคม พ.ศ. 2563   
 
 
      (นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม)   
                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่    
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 
 



 


