ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
พันธกิจ
1. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์
3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
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 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ 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

จำนวน งบประมาณ จำนวน

2563

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

0.00

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 กีฬาและการท่องเที่ยว

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

0

0.00

293 162,191,000.00

338 172,073,470.00

จำนวน

0

27 33,862,100.00

184 125,112,000.00

จำนวน

2565

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

27 33,862,100.00

จำนวน

2564

445 186,472,470.00

303 190,539,400.00

410 204,945,400.00

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บ ริห ารองค์การบริห ารส่วนตำบลหนองงูเหลื อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญ ญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17
กัน ยายน พ.ศ.2562 โดยมี โครงการที่ บ รรจุ อยู่ ในข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ จำนวน 98 โครงการ งบประมาณ
37,269,790.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

55

9,015,900.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

14

20,875,290.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

17

6,566,600.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

190,000.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

8

622,000.00

98

37,269,790.00

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวนงบประมาณ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
โครงการสรุ ปผลการจัดการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
เรี ยนรู ้และพัฒนาการของ ศูนย์
วัฒนธรรม กีฬาและการ
พัฒนาเด็กเล็ก
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเรี ยนรู ้
และพัฒนาการของเด็กใน
25,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ ศพด.
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

การจัดกิจกรรมและสรุป ผลการดาเนินการจัดการ
เรี ยนการสอนศพด.

2.

อุดหนุนกลุ่มโรงเรี ยน ตาบล
ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
หนองงูเหลือมตาม โครงการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ค่ายวิชาการ พัฒนาศักยภาพ
วัฒนธรรม กีฬาและการ
การเรี ยน รู ้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
ท่องเที่ยว
วิชาการ NT,O-NET

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพความรู ้ทาง
50,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ การเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ แก่เด็กและเยาวชน ใน
ตาบล

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
โครงการทัศนศึกษานอก
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
สถานที่ นักเรี ยน ศพด. อบต.
วัฒนธรรม กีฬาและการ
หนองงูเหลือม
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการทาง
ด้านสติปัญญาอารมณ์และ
20,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ สังคมแก่เด็กเล็ก
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก สถานที่สาหรับ เด็กเล็ก
ปี การศึกษาละ 1 ครั้ง

3.

4.

5.

6.

7.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดซื้ออาหาร เสริ ม
วัฒนธรรม กีฬาและการ (นม)
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวัน
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดงานวันเด็ก
วัฒนธรรม กีฬาและการ แห่งชาติ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
วัฒนธรรม กีฬาและการ การบริ หาร สถานศึกษา
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
1,744,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
3,160,000.00
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มให้เด็กนักเรี ยน
ได้รับประทานอาหารเสริ ม
(นม)ที่มีประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการ

จัดอาหารเสริ ม(นม) สาหรับ เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน
ในเขต พื้นที่ตลอดปี การศึกษา (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1 แห่ง, โรงเรี ยนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง)

เพื่อส่งเสริ มให้เด็กนักเรี ยน
ได้รับประทานอาหาร กลาง
วันที่ถูกสุขลักษณะ
เจริ ญเติบโตตามวัย

จัดอาหารกลางวันสาหรับ เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนใน
เขต พื้นที่ตลอดปี การศึกษา (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1
แห่ง, โรงเรี ยนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง)

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วม ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ กครองส่งเสริ มการจัด
100,000.00 วัฒนธรรม, กอง
กิจกรรมในวันเด็ก
กิจกรรมให้แก่เด็ก
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
เพื่อใช้ในการจัด
วัฒนธรรม, กอง
ประสบการณ์ให้แก่ เด็กเล็ก
927,600.00
การศึกษาศาสนาและ
ตามแผนการ จัดประสบการณ์
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-ค่าจัดการเรี ยนการสอน (รายการสื่อการเรี ยน การ
สอน) -ค่าหนังสือเรี ยน -ค่าอุปกรณ์การเรี ยน -ค่า
เครื่ องแบบนักเรี ยน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกวดการจัดทาแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น

8.

9.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว

โครงการประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศพด.อบต. หนอง
งูเหลือม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการสนามเด็กเล่น สร้าง
วัฒนธรรม กีฬาและการ ปัญญา
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
8,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อระดมและรับฟัง ความ
คิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วม ประชุม
ในการพัฒนาการ ศึกษาของ
อปท. และ ส่งเสริ มความรู ้
ประชุมปี งบประมาณ 2 ครั้ง
เกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กและ
ระเบียบ การข้อบังคับในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
ได้เรี ยนรู ้ผ่าน ประสบการณ์ จัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญาตามแบบหนังสือ
100,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ เล่นภายนอก อาคาร
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อส่งเสริ มพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
ได้เรี ยนรู ้ผ่าน ประสบการณ์
130,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ เล่นภายใน อาคาร
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ปรับปรุงห้องสนามเด็กเล่น ตามแบบ อบต.กาหนด
เช่น ก่อสร้างกาแพงกั้นห้อง ติดตั้ง หน้าต่าง
อุปกรณ์เครื่ องเล่น ภายในอาคารแบบนิ่มเพื่อ ความ
ปลอดภัยสาหรับเด็ก เล็ก ตามแบบ อบต.กาหนด

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
11.
วัฒนธรรม กีฬาและการ บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มี
50,000.00 วัฒนธรรม, กอง
ภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณรอบ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
แห่งใหม่ จานวน 1 ครั้ง จัดซื้อต้นไม้ ตุ๊กตาตกแต่ง
ส่วนหย่อม หญ้า ปุ๋ ย ดิน ฯ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
โครงการฝึ กอบรมและศึกษา ดู
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
งานบุคลากรทางการศึกษา
12.
วัฒนธรรม กีฬาและการ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
13.
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ เพื่อส่งเสริ มให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนา
30,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ คุณธรรม จริ ยธรรม
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการปรับปรุ งห้องเด็กเล่น
10.
วัฒนธรรม กีฬาและการ ภายในอาคารเรี ยน
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
14.
วัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตาบล
หนองงูเหลือมตาม โครงการ
บวชสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตาบล หนองงู
เหลือม โครงการ วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

โครงการอุดหนุนสภา สภา
ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
วัฒนธรรมตาบล หนองงู
พัฒนาการศึกษา ศาสนา
เหลือม โครงการ สืบสาน
15.
วัฒนธรรม กีฬาและการ
วัฒนธรรมประเพณี วัน
ท่องเที่ยว
เข้าพรรษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
30,000.00
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
50,000.00 วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้ครู และบุคลากรทุก คน
ได้พฒั นาตนเองในการ
จัดอบรมให้ความรู ้แก่ บุคลากรทางการศึกษาและ
ทางานนาความรู ้ที่ได้รับจาก
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็ น แบบอย่างเพื่อ
การอบรมไปใช้ในการจัดการ
พัฒนาการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เรี ยนการสอนและพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน

เพื่ออนุรกั ษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริ มให้ประชาชน
ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา

ส่งเสริ มกิจกรรมวันสาคัญ เช่น วันวิสาขบูชา ฯ

เพื่ออนุรกั ษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่
และส่งเสริ มให้ประชาชน
ร่ วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ส่งเสริ มกิจกรรมวัน เข้าพรรษา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา
16.
วัฒนธรรม กีฬาและการ ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
12,000.00 วัฒนธรรม, กอง
กล้ามเนื้อของเด็ก
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา โครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต.
17.
วัฒนธรรม กีฬาและการ ต้านยาเสพติด
ท่องเที่ยว

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษาและ
เพื่อจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
100,000.00 วัฒนธรรม, กอง
และประชาชนในตาบล
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนในระดับ
ตาบล กีฬาพื้นบ้าน จานวน 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
18.
บริ หารจัดการ

สานักปลัด อบจ.,
162,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

จัดเช่าเครื่ องถ่าย เอกสาร จานวน 1 เครื่ อง

โครงการเช่าเครื่ องถ่าย เอกสาร

เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน มี
ประสิทธิภาพ พร้อม
ให้บริ การประชาชน

เด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองงูเหลือมทุกคนได้เข้า ร่ วมกิจกรรมกีฬาสี

โครงการจัดทาป้ายประชา
สัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร

สานักปลัด อบจ.,
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อจัดทาป้าย ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้
ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนได้รับ ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
20.
บริ หารจัดการ

โครงการส่งเสริ มจริ ยธรรม
สาหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
สมาชิกฯและพนักงาน ส่วน
ตาบล

สานักปลัด อบจ.,
14,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อจัดอบรมเชิง ปฏิบตั ิการใน ผูบ้ ริ หาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วน ตาบล
การ ส่งเสริ มจริ ยธรรม
พนักงานจ้าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
21.
บริ หารจัดการ

โครงการสารวจ ความพึงพอใจ
ของ ประชาชนที่มีต่อการให้
บริ การของ อบต.

สานักปลัด อบจ.,
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ประชาชน ได้แสดง
ความคิด เห็นและมีส่วนร่ วม
ในการเสนอแนะการ ทางาน
ของ อบต.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
22.
บริ หารจัดการ

โครงการประชุมประชาคม
ตาบลเพื่อวางแผน พัฒนา
ท้องถิ่น

สานักปลัด อบจ.,
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้การจัดทา แผนพัฒนา
การ ติดตามและประเมิน
ประชาคมตาบล จัดทาแผนพัฒนา ตาบลการติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
และประเมินผล แผนพัฒนาตาบล
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

19.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
บริ หารจัดการ

23.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
บริ หารจัดการ

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

24.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
บริ หารจัดการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การให้บริ การจัดเก็บ ภาษีนอก
พื้นที่

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
จัดเก็บ ภาษีได้อย่าง ถูกต้อง จัดทาแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
300,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, และทัว่ ถึง
สานักการช่าง
1,000.00

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
บริ หารจัดการ

โครงการจัดประชุม ประชาคม
หมู่บา้ น

สานักปลัด อบจ.,
55,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
26.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการน้อมนา พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยง
ชุมชน

ส่วนส่งเสริ ม
30,000.00
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ ง ถนน คสล.
โดยการ เสริ มลาดยางแอส
ฟัลท์ สายทางโรงน้ า-แยก บ้าน
นายพิเชรษฐ์

25.

27.

จ้างเหมาบุคคลภาย นอกเพือ่ สารวจความ พึงพอใจ
ของประชาชน ที่มีต่อ อบต.

เพื่ออานวยความ สะดวกให้
ประชาชน

จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น จากปี ที่ผ่านมา

เพื่อให้การจัดทา โครงการจัด
ประชุม ประชาคมหมู่บา้ น
เป็ นไปด้วยความ เรี ยบร้อย ดาเนินการจัดทา โครงการจัดประชุม ประชาคม
หมูบ่ า้ น อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
และ เป็ น ไปตามระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริ มการใช้ชีวิต ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต

จัดอบรมให้ความรู ้ เกษตรกรจัดทาแปลง สาธิตตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 406 เมตร หนา
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
389,800.00
0.03เมตร
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
258,500.00 สุขาภิบาล, กอง
เมตร
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้าน ผอ.เกษม บ้าน
โนนกราด หมู่ 1

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการว่างท่อ ระบายน้ า
คสล.ชั้น 3 สายทางบ้านนาง
ผิน- นาม่อง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย
วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน
ระบายน้ า บ้านหนองงูเหลือม
76,500.00 สุขาภิบาล, กอง
74 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ประปา, สานักช่าง, ม.2
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการว่างท่อ ระบายน้ า
คสล.ชั้น 3 สายทางบ้านนาง
วาสนา-สามแยกสระ ตาอิ่ม

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย
วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน
ระบายน้ า บ้านหนองงูเหลือม
135,500.00 สุขาภิบาล, กอง
141 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ประปา, สานักช่าง, ม.2
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้าน ผอ.ประจักษ์ บ้าน
รวงหมู่ 3

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีถนน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø0.40
103,700.00
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
ม. จานวน 4 ท่อน
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อ ระบายน้ า
คสล.ชั้น3 สายทางบ้านนาง
กุหลาบ-บ้านนางทิม นาย
ประสงค์-ท่อหน้าศาลา

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว
326,400.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านรวง ม.3
332 เมตร พร้อมบ่อพัก
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อ ระบายน้ า
คสล.ชั้น3 สายทางหน้าวัด
พระวังหาร

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย
วางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน
242,200.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านพระวังหาร ม.
245 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ประปา, สานักช่าง, 4
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายโนนแค

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีถนน
ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
142,000.00
0.15 เมตร
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.
โดยการเสริ ม ลาดยางแอส
ฟัลท์ สายทางบ้านนายบุญ ถึง
บ้านนายจาลอง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.5 มีถนน
1) กว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.03 ม.
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
227,600.00 สุขาภิบาล, กอง
2) กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.03 ม.
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. สาย ทางบ้านนางปิ่ น

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง ถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 40 ม. หนา 0.15 เมตร
68,600.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้าน นายฉลอม บ้าน
สวาสดิ์ หมู่ 6

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
92,900.00
เมตร
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
38.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน ดิน
เสริ มผิวหินคลุก เหมืองตายา
พร้อม วางท่อระบายน้ า

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
358,600.00
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อให้ประชาชน ม.7 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
สะดวก และลดปัญหา น้ าท่วม
ขัง

1)ถนนเสริ มดินกว้าง 3 เมตร ยาว 163 เมตร สูง
0.50 เมตร 2)วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø0.60 ม. จานวน 163 ท่อน เสริ มหินคลุก
กว้าง 3 ม. ยาว163 ม. หนา 0.10 ม.

โครงการก่อสร้างบาน ระบาย
น้ าเหมืองตายา และลาบริ บูรณ์

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย
1) บานกว้าง 1.20 ม. สูง 3 ม. จานวน 2 บาน
ระบายน้ า บ้านประกายปรง
106,900.00 สุขาภิบาล, กอง
2) บานกว้าง 1.20 ม. สูง 3 ม. จานวน 1 บาน
ประปา, สานักช่าง, ม.7
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางบ้าน นางแต้ม

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 91 เมตร หนา 0.15
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
215,300.00 สุขาภิบาล, กอง
เมตร
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้าง รางระบาย
น้ า คสล. สายทางหน้าวัดโนน
นางแก้ว

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 201
248,300.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านนาตาวงษ์ ม.8 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล.บ้าน โนนหมัน สาย
ทาง หน้าวัดโนนหมัน- บ้าน
ลีลาวดี

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 ม.
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
380,900.00
รวมมุมคอนกรี ต 76.50 ตร.ม.
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน โนนหมัน สาย
ทาง น้ าบ่อ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง ถนน กว้าง 4 เมตา ยาว 58 เมตร หนา 0.15 ม.
141,100.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน หิน
คลุกเสริ มผิว คสล. บ้านโตนด
สายทาง บ้านนางเชิด- หนอง
พิมาน

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 10 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
461,100.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 ม.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน เสม็ด สายทาง
บ้าน นายหมึก-บ้านนาย อี๊ด

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 11 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
181,000.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

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

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน เสม็ด สายทาง
บ้าน นายแปลก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 11 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
88,700.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างบาน ระบาย
น้ าเหมือง ตาหยวก บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ 12

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม ขัง ช่วย
34,900.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านโพธิ์นอ้ ย ม. 1) บานกว้าง 1.20 ม. สูง 3 ม. จานวน 1 บาน
ประปา, สานักช่าง, 12
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน โพธิ์ น้อย สาย
ทาง บ้านนายสุเทพ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 12 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
189,300.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 ม.

49.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน โพธิ์ น้อย สาย
ทาง บ้านนางแก่น หมอกโพธิ์

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 12 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
121,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 ม.

50.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน โพธิ์ปรื อแวง

332,200.00

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อให้ประชาชน ม. 13 มี
กองช่าง, กองช่าง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้

ถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 ม.

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

สายทาง บ้านนายทองใบ-ถนน
ข้างบ้านตานาก

51.

52.

53.

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

อย่าง สะดวก

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิว คสล. บ้าน โพธิ์ปรื อแวง
สายทาง บ้านนายสถิต

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 13 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
309,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

1) ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร 2) ว่างท่อ คสล.Ø0.40 ชั้น 3
จานวน 11 ท่อน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน ลูกรัง
เสริ มผิวหินคลุก บ้านสลักได
สายทาง โนนกะตัง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 14 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
293,900.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

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

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองแดง สายทางบ้าน
นาย อานวยไปบ้าน นายบุญสม

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 15 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
334,500.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15
เมตร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
54.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็กบ้าน
โนนกราด หมู่ที่ 1 สายทาง
โรงน้ า

1)รื้ อถนนคอนกรี ตขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 41.20
ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ รวมไม่นอ้ ยกว่า
ส่วนโยธา, กองโยธา,
164.80 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ รวม
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน ไม่นอ้ ยกว่า 1.55 ลบ.ม. 2)เสริ มผิวถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง คอนกรี ต เสริ มเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 41.20 ม.
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่จราจรรวม ไม่นอ้ ย
สานักการช่าง
กว่า 164.80 ตารางเมตร วางท่อ คสล. ชั้น3
Ø0.40 ม. จานวน 99 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 6
สายทาง คลองจาน

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
74,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ขนาดเดิมกว้าง 3 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย
เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้ใน
1.00 เมตร ขุดลอกกว้างรวม 4 เมตร ยาว 550
การเกษตร อย่างเพียงพอและ
เมตร ลึก ลงรวม 2.00 เมตร หรื อมี ปริ มาณดินขุด
ช่วยระบายน้ า ลดปัญหาน้ า
รวมไม่นอ้ ยกว่า 2,062 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง ป้าย
ท่วม
โครงการ

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7
สายทาง เหมืองตายาเชื่อม บึง
ปรื อแวง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
217,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ขนาดเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก
เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้ใน
เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอกกว้าง รวม 4 เมตร ยาว
การเกษตร อย่างเพียงพอและ
3,000 เมตร ลึกลงรวม 2.00 ม. หรื อมีปริ มาณ
ช่วยระบายน้ า ลดปัญหาน้ า
ดินขุดรวม ไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง
ท่วม
ป้ายโครงการ

โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7
สายทาง โนนกระตังเชื่อม ลา
บริ บูรณ์

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
372,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้ใน
การเกษตร อย่างเพียงพอและ
ช่วยระบายน้ า ลดปัญหาน้ า
ท่วม

ขนาดเดิมกว้าง 1.50 ม. ยาว 740 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร ขุดลอกกว้าง รวม 2.50 ม. ยาว
740 ม. ลึกลงรวม 2.00 ม. หรื อมี ปริ มาณดินขุด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 2,775 ลบ.ม. วางท่อ คสล.ชั้น 3
Ø1.00 เมตร จานวน 95 ท่อน พร้อม ติดตั้งป้าย
โครงการ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
โนนกราด หมูที่ 1 สายทาง
บ้านนายต๊ะ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.1 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว
104 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจรรวมไม่
น้อยกว่า 322.75 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม
สภาพไม่นอ้ ยกว่า 7.80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
59.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สาย
ทางบ้านนายสร้อย

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.2 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 3.50 ม.
ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจร
รวมมุมไม่นอ้ ยกว่า 638.30 ตารางเมตร ลง ไหล่
ทางตามสภาพไม่นอ้ ยกว่า 10.62 ลบ.ม. วางท่อ
คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตร จานวน 10
ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับเกรดถนน บ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สาย
ทาง หนองเขื่อน

55.

56.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
57.
พัฒนาเศรษฐกิจ

58.

60.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อให้ประชาชน ม.2 มีถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร รวม
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง ปริ มาณ ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 10,800 ตาราง
33,500.00 กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
สะดวก
เมตร

ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
รวง หมู่ที่ 3 สายทาง ศาลา
sml

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.3 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
164 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจรมุมรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 677 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม
สภาพไม่นอ้ ยกว่า 9.84 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
62.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ ง ซ่อมแซม
ถนนเสริ มผิว คอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4
สายทาง คันคลองบริ บูรณ์

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.4 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

1)รื้ อผิวถนนคอนกรี ต กว้าง 2 ม. ยาว 135 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. 2)เสริ มผิว
ถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ก กว้าง 2 ม. ยาว 135 ม.
กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่
จราจรรวมไม่นอ้ ยกว่า 526 ตารางเมตร ลงไหล่
ทาง ตามสภาพไม่นอ้ ยกว่า 8.10 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
63.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้าง รางระบาย
น้ า บ้าน สวาสดิ์ หมู่ที่ 5 สาย
ทางบ้านนายไท

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง ช่วย
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านสวาสดิ์ หมู่ 5
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รางระบายน้ ากว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 เมตร ยาว
270ม. พร้อมฝาปิ ด วางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø0.60 ม. จานวน 110 ท่อน พร้อม บ่อพัก
จานวน 6 บ่อ พร้อมฝา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อ ระบายน้ า
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทาง
บ้าน นายวิโรจน์

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง ช่วย
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ระบายน้ า บ้านสวาสดิ์ หมู่ 6
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ถมดินกว้าง 6 ม. ยาว 50 ม. ลึก 2 ม. มีปริ มาน
ดินรวมไม่นอ้ ยกว่า 900 ลบม. วางท่อ คสล. ชั้น
3 ขนาดØ0.60 ม. จานวน 100 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จานวน 3 บ่อ พร้อมฝา พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
สวาสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทางบ้าน
นายอารี

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.6 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว
90 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่จราจรรวม ไม่
น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตามสภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 6.75 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
66.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวหินคลุก บ้าน ประกายปรง
หมู่ที่ 7 สายทางโนนแค

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.7 มีถนน
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
404,500.00
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ จราจรรวมไม่นอ้ ย
กว่า 4,200 ตารางเมตร หรื อมีปริ มาณ หินคลุกไม่
น้อยกว่า 630 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็กบ้าน
นาตาวงษ์ หมู่ที่ 8 สายทาง
บ้านยายเทา

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่จราจร
รวมไม่นอ้ ยกว่า 720 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง ตาม
สภาพไม่นอ้ ยกว่า 13.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.8 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
382,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

1)เสริ มผิวหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 690 ม. หนา
0.10 ม. 2)กว้าง 3 ม. ยาว 329 ม. หนา 0.10
เมตร หรื อ มีปริ มาณหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า 562.50
ลบ.ม. วางท่อขนาด Ø0.40 เมตร จานวน 15
ท่อน จานวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน ติดตั้งป้าย
โครงการ

61.

64.

65.

67.

68.

69.

70.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวหินคลุก บ้าน นาตาวงษ์ หมู่
ที่ 8 สายนาม่อง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
โนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทาง
บ้านนายจอม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็กบ้าน
โนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทาง
บ้านนายเดชา

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
สุขาภิบาล, กอง
0.00 ประปา, สานักช่าง, ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
สะดวก
สานักการช่าง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.9 มีถนน
ใช้ในการ คมนาคมได้อย่าง
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
152 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจรรวมไม่
น้อยกว่า 635 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 11.40 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ
เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
78 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่จราจร รวมไม่
น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 5.85 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ต เสริ มเหล็ก บ้าน
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง บ้าน
นางสมปอง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 10 มี
ถนนใช้ใน การคมนาคมได้
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว
18 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจรรวมมุม
ไม่นอ้ ยกว่า 82 ตารางเมตร ลงไหล่ทางตาม สภาพ
ไม่นอ้ ยกว่า 0.68 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวดิน บ้าน โพธิ์นอ้ ย หมู่ที่ 12
สายทางเหมือง ตาหยวก

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.12 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
416,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวดิน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,400 ม. หนา
0.50 เมตร หรื อมีปริ มาณดินไม่ น้อยกว่า
3,675 ลบ.ม. วางท่อ คสล.ชั้น 3 จานวน 10 จุด
จุดละ 4 ท่อน จานวน 40 ท่อน พร้อม ติดตั้งป้าย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับเกรดถนน บึง
ปรื อแวง หมู่ที่ 13 สายทาง
ถนน คันบึงปรื อแวง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.13 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
33,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
74.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวหินคลุก บ้าน สลักได หมู่ที่
14 สายทางคลองมะเดื่อ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
407,500.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

เสิรมผิวหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 ม.
หนา 0.10 ม. หรื อมีพ้นื ที่ หรื อมีปริ มาณหินคลุก
ไม่ น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับเกรดถนน บ้าน
สลักได หมู่ที่ 14 สายทางที่ 1
ถนน คันคลองชลประทาน
สายทางที่ 2 สายทาง บ้านกัน
ผมถึงทานบ ปิ ดขาด

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
68,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

1) สายทางคันคลอง ชลประทาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร 2) สายทางบ้านกันผมถึง
ทานบปิ ดขาด กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 เมตร รวม
ปริ มาณผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 40,000 ตาราง
เมตร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวหินคลุก บ้าน สลักได หมู่ที่
14 สายทางบ้านบุมะเดื่อ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
342,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มดิน กว้าง 4 ม. ยาว 789 เมตร หนา 0.50
ม. หรื อมีปริ มาณดินไม่นอ้ ยกว่า 1,578 ลบ.ม.
เสริ มหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 789 เมตร หนา
0.10 เมตร หรื อมีปริ มาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า
315.60 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับเกรดถนน บ้าน
สลักได หมู่ที่ 14 สายทาง
คลองสีฟัน ถึง ทานบตาเก๋ ง

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.14 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
33,500.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร รวม
ปริ มาณ ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 8,800 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวหินคลุก บ้าน สลักได หมู่ที่
14 สายทางคลองสีฟัน
ด้านขวา

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม. 14 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
237,500.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน เสริ ม
ผิวคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
หนองแดง หมู่ 15 สายทาง
บ้านนายมานิต

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
0.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

เสริ มผิวถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 3.50 ม.
ยาว 33.50 ม. หนา 0.15 ม. หรื อมีพ้นื ที่ จราจร
รวมไม่นอ้ ยกว่า 134 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง ตาม
สภาพไม่นอ้ ยกว่า 2.51 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ชั้น
3 Ø0.40 ม. จานวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อให้ประชาชน ม.15 มี
สุ
ข
าภิ
บ
าล,
กอง
ถนนใช้ในการ คมนาคมได้
102,000.00
ประปา, สานักช่าง, อย่าง สะดวก
สานักการช่าง

1) กว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร 2) กว้าง 5
เมตร ยาว 3,560 เมตร 3) กว้าง 4 เมตร ยาว
2,360 เมตร รวมปริ มาณ ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า
52,440 ตารางเมตร

71.

72.

73.

75.

76.

77.

78.

79.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
80.
พัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับเกรดถนน บ้าน
หนองแดง หมู่ 15 สายทางที่
1 บ้าน หนองแดงเชื่อม หนอง
กระทิง สายทางที่ 2 หนอง
มะเขือเชื่อมบ้านเกรา สายทาง
ที่ 3 โรงหล่อ เชื่อมบ้านเกรา

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
81.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการส่งเสริ มและ พัฒนา
คุณภาพชีวิต คนพิการและ
ผูด้ ูแล คนพิการ

ส่วนสวัสดิการสังคม, เพื่อส่งเสริ มให้ผพู ้ ิการ ผูด้ ูแล
30,000.00 กองสวัสดิการสังคม, คนพิการมีความรู ้เรื่ องสิทธิ
สานักสวัสดิการสังคม และประโยชน์ต่างๆ

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมปริ มาณผิว
จราจร ไม่นอ้ ยกว่า 12,000 ตารางเมตร

เสริ มหินคลุก กว้าง 3.50 ม ยาว 650 ม. หนา
0.10 ม. หรื อมีปริ มาณหินคลุกไม่นอ้ ย กว่า
341.25 ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ

คนพิการ,ผูด้ ูแลคน พิการและ อสม.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
82.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการสืบสาน ประเพณีไทย
ใส่ใจ ผูส้ ูงอายุ

เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงาม
ส่วนสวัสดิการสังคม, และเพื่อ ให้ประชาชนร่ วม
ประชาชนในตาบล หนองงูเหลือม
15,350.00 กองสวัสดิการสังคม, แสดงความ ความกตัญญู
สานักสวัสดิการสังคม กตเวทีตอ่ผสู ้ ูงอายุ และ
ตระหนักถึงความสาคัญ ของ
สถาบันครอบครัว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
83.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการส่งเสริ ม และฝึ กอาชีพ
ให้กบั กลุ่มสตรี แม่บา้ น
ผูส้ ูงอายุผพู ้ ิการ เยาวชนและ
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส

ส่วนโยธา, กองโยธา,
กองช่าง, กองช่าง
เพื่อส่งเสริ มการสร้างอาชีพ
เพิม่ รายได้ และลดภาระ
50,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง, ค่าใช้จ่าย
สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
84.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาสตรี และ
เสริ มสร้างความ เข้มแข็งของ
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริ มให้สตรี ผูน้ า
ชุมชน และบุคคลใน
ส่วนสวัสดิการสังคม,
ครอบครัวได้รับ ความรู ้ความ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้ น ผูน้ าชุมชน และสมาชิก ใน
25,000.00 กองสวัสดิการสังคม,
เข้าใจถึงปัญหา ความรุ นแรง ครอบครัว
สานักสวัสดิการสังคม
ต่อเด็ก สตรี และ บุคคลใน
ครอบครัว

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
85.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการเผยแพร่ ความรู ้ทาง
กฎหมายเพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและ การเข้าถึง
กระบวน การยุติธรรม แก่
ประชาชน

ส่วนสวัสดิการสังคม, เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้
30,000.00 กองสวัสดิการสังคม, ทางด้านกฎหมายและการ
สานักสวัสดิการสังคม เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
86.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการ สาธารณสุขตาม แนว
พระราชดาริ ฯ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
87.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

กลุ่มสตรี แม่บา้ น ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ เยาวชน และ
กลุ่ม ผูด้ อ้ ยโอกาส

1)วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย
กลาง 1 เมตร 2)วางโครงสร้างคอนกรี ต พร้อมขุด
ลอก กว้างบน 2 เมตร กว้างล่าง 1 เมตร สูง 1.50
เมตร ยาว 550 เมตร

สานักปลัด อบจ.,
300,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขให้หมู่บา้ น

สนับสนุนโครงการ ด้านสาธารณสุข ครบ 15
หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 20,000 บาท

โครงการตั้งจุดให้ ให้บริ การ
ประชาชน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

สานักปลัด อบจ.,
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล
และตั้งจุดบริ การประชาชน

จัดอบรมให้ความรู ้ เกษตรกรในตาบล จานวน
150 คน จาก 15 หมู่บา้ น

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
88.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการฝึ กซ้อม ตามแผน
ป้องกัน และบรรเทา สาธารณ
ภัย

สานักปลัด อบจ.,
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา สาธารณ จัดฝึ กซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
ภัย

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
89.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน
การ ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย

สานักปลัด อบจ.,
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดฝึ กอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฎิบตั ิ งานของ อป
ป้องกันและบรรเทา สาธารณ
พร.
ภัย

โครงการขับขี่ ปลอดภัย

สานักปลัด อบจ.,
15,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อลดอุบตั ิเหตุในการขับขี่

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
90. ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
91.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการเสริ มสร้าง สวัสดิการ
ทางสังคมให้ แก่ผพู ้ ิการและ
ทุพพลภาพ

ส่วนสวัสดิการสังคม, เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
5,280,000.00 กองสวัสดิการสังคม, คุณภาพชีวิตของผูพ้ ิการหรื อ
สานักสวัสดิการสังคม ทุพพลภาพ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
92.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์

ส่วนสวัสดิการสังคม,
เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
60,000.00 กองสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยเอดส์
สานักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
93.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการสนับสนุนการ
เสริ มสร้างสวัสดิการ ทาง
สังคมให้แก่ผสู ้ ูงอายุ

ส่วนสวัสดิการสังคม,
เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
14,924,000.00 กองสวัสดิการสังคม,
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
สานักสวัสดิการสังคม

อบรมให้ความรู ้ กับประชาชน เด็ก เยาวชน ผูน้ า
ชุมชน

ผูพ้ ิการหรื อ ทุพพลภาพ ในเขต อบต.

ผูป้ ่ วยเอดส์ในเขต อบต.

ผูส้ ูงอายุในเขต อบต. ได้รับสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาสังคมการรักษา
94.
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน

โครงการฝึ กอบรม ชุดปฎิบตั ิ
การจิตอาสา ภัยพิบตั ิ อบต.
หนองงูเหลือม

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
อนุรักษ์
โครงการปลูกป่ าและ หญ้าแฝก
95.
ทรัพยากรธรรมชาติและ เฉลิม พระเกียรติ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
อนุรักษ์
โครงการอนุรักษ์ แหล่งน้ า
96.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
65,940.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่ อบต.
หนองงูเหลือม ให้มีบุคลากร ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม จานวน 50 คน
ที่สามารถช่วยเหลืองาน ด้าน
ภัยพิบตั ิ

ส่วนส่งเสริ ม
10,000.00
การเกษตร

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตตาบล
ป้องกันการพังทลายของดิน จัดกิจกรรมปลูกป่ า เฉลิมพระเกียรติ วันพ่อ
และเป็ นการปลูกป่ าเฉลิม พระ แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันสาคัญต่างๆ
เกียรติ

100,000.00

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
กาจัดวัชพืช ตามแหล่งน้ า คู แหล่งน้ าในตาบล หนองงูเหลือม
คลอง

ส่วนส่งเสริ ม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
โครงการหมู่บา้ น สะอาด
อนุรักษ์
ปราศจาก โรคภัยใส่ใจ
97.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั
ทุกครัวเรื อน
คัดแยกขยะในครัวเรื อน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
อนุรักษ์
โครงการจัดอบรมให้ ความรู ้
98.
ทรัพยากรธรรมชาติและ การบริ หาร จัดการขยะชุมชน
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด อบจ.,
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ความรู ้ประชาชนรู ้จกั
คัดแยกขยะในครัวเรื อนและ
กาจัดขยะให้ถกู สุขลักษณะ

30,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

เพื่อให้ความรู ้ ประชาชนรู ้จกั ทุกหมู่บา้ น
คัดแยกขยะในครัวเรื อน และ
กาจัดขยะให้ถกู สุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
โครงการจัดอบรมให้ความรู ้
อนุรักษ์
การบริ หารจัดการขยะ
99.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ทุกหมู่บา้ น

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองงูเหลื อม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ โดยได้ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น / ลงนามในสั ญ ญ า รวม 63 โครงการ จำนวนเงิ น
33,658,440.00 บาท มีการเบิ กจ่ายงบประมาณ จำนวน 42 โครงการ จำนวนเงิน 28,188,546 ล้านบาท
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

28

5,489,595.00

9

2,408,095.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

10

19,934,930.00

10

19,934,930.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

14

5,953,573.20

12

5,273,371.12

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

160,300.00

4

160,300.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

7

411,850.27

7

411,850.27

63

31,950,248.47

42

28,188,546.39

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่ อโครงการตามแผน

งบตามข้ อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

1.

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู ้
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และพัฒนาการของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

25,000.00

1,311.00

1,311.00

23,689.00

2.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
อุดหนุนกลุ่มโรงเรี ยนตาบล
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว หนองงูเหลือม

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

3.

ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
ศึกษานอกสถานที่นกั เรี ยน
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
ศพด.อบต.หนองงูเหลือม

20,000.00

18,500.00

18,500.00

1,500.00

4.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
ค่าอาหารเสริ ม (นม)
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

1,744,000.00

1,696,666.20

1,246,464.12

47,333.80

5.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เด็ก

3,160,000.00

2,881,700.00

2,881,700.00

278,300.00

6.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เด็กแห่งชาติ

100,000.00

99,916.00

99,916.00

84.00

7.

โครงการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
สถานศึกษา

927,600.00

794,050.00

794,050.00

133,550.00

8.

โครงการประชุมผูป้ กครอง
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
นักเรี ยนและคณะกรรมการ
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สถานศึกษา ศพด. อบต.
หนองงูเหลือม

8,000.00

500.00

500.00

7,500.00

9.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ปัญญา

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

10.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
โครงการปรับปรุ งห้องเด็ก
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เล่นภายในอาคารเรี ยน

130,000.00

130,000.00

0.00

0.00

โครงการอบรมและศึกษาดู
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
งานบุคลากรทางการศึกษา
11.
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา

30,000.00

19,135.00

19,135.00

10,865.00

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
ตาบลหนองงูเหลือมตาม
12.
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวนั เข้าพรรษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

13.

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
พัฒนาเด็กเล็ก

12,000.00

11,930.00

11,930.00

70.00

14.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว อบต. (ต้านยาเสพติด)

100,000.00

99,865.00

99,865.00

135.00

15. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

162,000.00

115,155.27

115,155.27

46,844.73

16. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสาร

20,000.00

12,820.00

12,820.00

7,180.00

17. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

โครงการส่งเสริ มจริ ยธรรม
สาหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
สมาชิกและพนักงานส่วน

14,000.00

14,000.00

14,000.00

0.00

ตาบล

18. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

ค่าจ้างที่ปรึ กษาประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริ การประชาชนของ
อบต.

20,000.00

18,000.00

18,000.00

2,000.00

19. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

โครงการประชุมประชาคม
ตาบลเพื่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

50,000.00

28,375.00

28,375.00

21,625.00

20. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00

216,000.00

216,000.00

84,000.00

21. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้ น

55,000.00

7,500.00

7,500.00

47,500.00

22. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการน้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน

30,000.00

10,095.00

10,095.00

19,905.00

23. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน
คสล.โดยการเสริ มลาดยาง
แอสฟัลท์ บ้านโนนกราด
หมู่ที่ 1 สายทางโรงน้ า-แยก
บ้านนายพิเชรษฐ์

389,800.00

389,500.00

389,500.00

300.00

24. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนนคอ
นกรึ ตเสริ มเหล็ก บ้านโนน
กราด หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน
ผอ.เกษม

258,500.00

221,000.00

0.00

37,500.00

25. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อระบายน้ า
คสล.ชั้น3 บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2 สายทาง
บ้านนางผิน-นาม่อง

76,500.00

74,500.00

0.00

2,000.00

26. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อระบายน้ า
คสล. ชั้น3 บ้านหนองงู
เหลือมหมู่ที่ 2 สายทางบ้าน
นางวาสนา-สามแยกสระ
ตาอิม

135,500.00

132,500.00

0.00

3,000.00

27. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
รวง หมู่ที่ 3 สายทางบ้าน
ผอ.ประจักษ์

103,700.00

92,000.00

0.00

11,700.00

28. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อระบายน้ า
คสล. ชั้น3 บ้านรวง หมู่ที่
3 สายทางบ้านนางกุหลาบบ้านนางทิม นายประสงค์ท่อหน้าศาลา

326,400.00

325,500.00

0.00

900.00

29. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการวางท่อระบายน้ า
คสล. ชั้น3 บ้านพระวังหาร
หมู่ที่4 สายทางหน้าวัดพระ
วังหาร

242,200.00

240,000.00

0.00

2,200.00

30. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านพระวังหาร หมู่ที่
4 สายโนนแค

142,000.00

123,500.00

0.00

18,500.00

31. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน
คสล. โดยการเสริ มลาดยาง
แอสฟัลท์ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่
5 สายทางบ้านนายบุญถึง
บ้านนายจาลอง

227,600.00

227,000.00

227,000.00

600.00

32. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่

68,600.00

58,500.00

0.00

10,100.00

6 สายทางบ้านนางปิ่ น

33. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6
สายทางบ้านนายฉลอม

92,900.00

78,500.00

0.00

14,400.00

34. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนดิน
เสริ มผิวหินคลุกสายทาง
เหมืองตายาพร้อมวางท่อ
คสล.บ้านประกายปรง หมู่ที่
7

358,600.00

358,000.00

358,000.00

600.00

35. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างบาน
ระบายน้ า บ้านประกายปรง
หมู่ที่ 7

106,900.00

103,000.00

0.00

3,900.00

36. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่
8 สายทางบ้านนางแต้ม

215,300.00

185,500.00

0.00

29,800.00

37. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่
ที่ 8 สายทางหน้าวัดโนน
นางแก้ว

248,300.00

216,000.00

0.00

32,300.00

38. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ที่ 9 สายทางหน้าวัดโนน
หมัน-บ้านลีลาวดี

380,900.00

380,000.00

380,000.00

900.00

39. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโนนหมัน หมู่
ที่ 9 สายทางน้ าบ่อ

141,100.00

120,000.00

0.00

21,100.00

40. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนหิน
คลุกเสริ มผิว คสล. บ้าน
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง
บ้านนางเชิด-หนองพิมาน

461,100.00

461,000.00

461,000.00

100.00

41. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่
11 สายทางบ้านนายหมึกบ้านนายอี๊ด

181,000.00

155,000.00

0.00

26,000.00

42. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่
11 สายทางบ้านนายแปลก

88,700.00

77,500.00

0.00

11,200.00

43. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างบาน
ระบายน้ า บ้านโพธิ์ น้อย หมู่
ที่ 12 สายทางเหมืองตา
หยวก

34,900.00

34,000.00

0.00

900.00

44. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโพธิ์ น้อย หมู่
ที่ 12 สายทางบ้านนายสุ
เทพ

189,300.00

189,000.00

189,000.00

300.00

45. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโพธิ์ น้อย หมู่
ที่ 12 สายทางบ้านนาง
แก่น หมอกโพธิ์

121,500.00

121,000.00

121,000.00

500.00

46. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโพธิ์ปรื อแวง
หมู่ที่ 13 สายทางบ้านนาย
ทองใบ-ถนนข้างบ้านตา
นาก

332,200.00

280,000.00

0.00

52,200.00

47. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนนเสริ ม
ผิว คสล. บ้านโพธิ์ปรื อแวง
หมู่ที่ 13 สายทางบ้านนาย
สถิต

309,000.00

271,000.00

0.00

38,000.00

48. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรับปรุ งถนน
ลูกรังเสริ มผิวหินคลุก บ้าน
สลักได หมู่ที่ 14 สายทาง
โนนกะตัง

293,900.00

272,500.00

272,500.00

21,400.00

49. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเสริ มผิว คสล. บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 15 สาย
ทางบ้านนายอานวย-บ้าน
นายบุญสม

334,500.00

293,500.00

0.00

41,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

โครงการส่งเสริ มและฝึ ก
อาชีพให้กบั กลุ่มสตรี
แม่บา้ นผูส้ ูงอายุผพู ้ ิการ
เยาวชนและกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส

51.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาสตรี และ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

52.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุด
ให้บริ การประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

30,000.00

21,020.00

21,020.00

8,980.00

53.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึ กซ้อมตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

20,000.00

19,800.00

19,800.00

200.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
54.
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000.00

27,610.00

27,610.00

2,390.00

55.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่
ปลอดภัย

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

56.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

5,280,000.00

4,852,800.00

4,852,800.00

427,200.00

57.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

60,000.00

57,500.00

57,500.00

2,500.00

58.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

14,924,000.00

14,810,000.00

14,810,000.00

114,000.00

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้ง
ชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย
พิบตั ิ อบต.หนองงูเหลือม

65,940.00

56,200.00

56,200.00

9,740.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการ
59.
รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน
60.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกป่ าและหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ

10,000.00

300.00

300.00

9,700.00

61.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า

100,000.00

99,500.00

99,500.00

500.00

62.

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการหมู่บา้ นสะอาด
ปราศจากโรคภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

50,000.00

49,700.00

49,700.00

300.00

โครงการจัดอบรมให้ความรู ้
การบริ หารจัดการขยะ
ชุมชน

30,000.00

10,800.00

10,800.00

19,200.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์
63.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

1.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

184

125,112,000.00

2.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมการรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย์สิน

56

24,226,000.00

3.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเทีย่ ว

24

4.ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ
รวม

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ
55

งบประมาณ
9,015,900.00

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ
28

งบประมาณ
5,489,595.00

เบิกจ่ าย
จานวน
โครงการ
9

งบประมาณ
2,408,095.00

14 20,875,290.00

10 19,934,930.00

10 19,934,930.00

9,462,000.00

17

6,566,600.00

14

5,953,573.20

12

5,273,371.12

8

810,000.00

4

190,000.00

4

160,300.00

4

160,300.00

21

2,581,000.00

8

622,000.00

7

411,850.27

7

411,850.27

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 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 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
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม

นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม

นายวิสุทธิชยั ไทยงูเหลือม

เบอร์ โทรศัพท์
044207558 ต่อ 13

เบอร์ มือถือ

email

085-7664445

-

รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู 044-207558 ต่อ 13
เหลือม

081-7250075

-

นางสาวสุวภัทร วัชรญางกูร

เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล 044-207558 ต่อ 13
หนองงูเหลือม

081-9259181

-

นายไพศาล ตอนโคกสูง

สมาชิก องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู 044-207558 ต่อ 13
เหลือม หมู่ที่ 8

085-7736874

-

นายอานวย ช้อยขุดทด

สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 14

044-207558 ต่อ 13

084-6724228

-

นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์

สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 13

044-207558 ต่อ 13

087-2558582

-

นายบุญส่ง ปึ้ งสุวรรณ

ผูท้ รงคุณวุฒิ

044-207558 ต่อ 13

-

-

นายสนั่น ชลอกลาง

ผูท้ รงคุณวุฒิ

044-207558 ต่อ 13

-

-

นายวิชยั โชติกลาง

ผูท้ รงคุณวุฒิ

044-207558 ต่อ 13

-

-

พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผูแ้ ทนภาคราชการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผูแ้ ทนภาคราชการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

สาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผูแ้ ทนภาคราชการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรเฉลิมพระ
เกียรติ

ผูแ้ ทนภาคราชการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

ธกส. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผูแ้ ทนรัฐวิสาหกิจ

044-207558 ต่อ 13

-

-

นางประหยัด ไทยงูเหลือม

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

081-4700755

-

นายศุภเดช สกุลกัญจนา

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

095-3715313

-

นายบุญมี ดีโพธิ์

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

089-5820642

-

นายสรร ฉัตรวีรกุล

ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม

044-207558 ต่อ 13

093-3563682

-

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม

หัวหน้าสานักปลัด

044-207558 ต่อ 13

089-1274392

-

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์

สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 12

044-207558 ต่อ 13

087-9639489

-

นายสมศักดิ์ มันกลาง

สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 9

044-207558 ต่อ 13

093-0581721

-

นายประยูร คงฤทธิ์

สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2

044-207558 ต่อ 13

085-7677048

-

นายสมนึก เสดโคกสูง

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

098-6209133

-

นายสุรพล สารธรรมาธิคุณ

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

087-8809058

-

เกษตรอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

พัฒนาการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

ผูอ้ านวยการกองช่าง อบต.หนองงูเหลือม

กรรมการ

044-207558 ต่อ 13

086-8770190

-

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม

หัวหน้าสานักปลัด

044-207558 ต่อ 13

089-1274392

-

นายสนั่น ชลอกลาง

ประธานกรรมการ

044-207558 ต่อ 13

-

-

นายวัฒนะ โชติกลาง

ผูท้ รงคุณวุฒิ

044-207558 ต่อ 13

-

-

3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

นายสรร ฉัตรวีรกุล

ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองงู
เหลือม

044-207558 ต่อ 13

093-3563682

-

นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์

ผูอ้ านวยการกองคลัง

044-207558 ต่อ 13

089-9465562

-

นายโอวาส หว่างกลาง

ผูอ้ านวยการกองช่าง

044-207558 ต่อ 13

086-8770190

-

นางสาวศุภวรรณ ทัศนพันธ์

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา

044-207558 ต่อ 13

085-1051949

-

นางสาวไขนภา ชัดสระน้อย

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม

044-207558 ต่อ 13

081-5700487

-

นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม

ผูอ้ านวยการกองส่งเสริ มการเกษตร

044-207558 ต่อ 13

089-6924901

-

นายสิริศกั ดิ์ ชลอกลาง

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

081-5497583

-

นายอนันท์ อินทร์ชา้ ง

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

086-2554763

-

นางดารุ ณี ฝากกลาง

ผูแ้ ทนประชาคมตาบล

044-207558 ต่อ 13

082-1340492

-

นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม

กรรมการและเลขานุการ

044-207558 ต่อ 13

089-1274392

-

นางไพรัตน์ ช้อยขุนทด

ผูช้ ่วยเลขานุการ

044-207558 ต่อ 13

098-1966426

-

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ทราบ เพื่อจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2563
(นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

