
 
ประกาศ อบต.ทุ่งแก 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย 
ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น 
และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อบต.ทุ่งแก จงึขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.ทุ่งแก ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งแก  
    "ชุมชนเขม้แข็งและน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม ใส่ใจคุณภาพชีวิต นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มพร้อมกา้วไปสู่อาเซียน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งแก  
    1. พฒันาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บา้น  
    2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดบัรายไดข้องประชาชน  
    3. ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของคนแชะชุมชนให้เขม้แข็ง  
    4. ส่งเสริมการนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน  
    5. ส่งเสริมและสนบัสนุนประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
    6. ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน  
    7. ส่งเสริมความสงบเรียบรอ้ยของชุมชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งแกไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

ง. การวางแผน 

    อบต.ทุ่งแก ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ทุ่งแก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

35 11,260,700.00 23 6,712,400.00 98 30,876,931.00 119 48,203,661.00 80 37,302,955.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 29 10,410,000.00 29 10,410,000.00 29 10,410,000.00 29 10,410,000.00 29 10,410,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

59 4,235,000.00 54 3,901,000.00 60 4,185,000.00 60 4,881,000.00 56 4,000,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3 150,000.00 6 220,000.00 7 330,000.00 9 300,000.00 6 240,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 480,000.00 5 450,000.00 7 580,000.00 7 580,000.00 6 550,000.00 



รวม 132 26,535,700.00 117 21,693,400.00 201 46,381,931.00 224 64,374,661.00 177 52,502,955.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.ทุ่งแก ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 12,060,670 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,707,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 7 378,800.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 22 7,715,050.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 2 719,050.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 4 297,700.00 

รวม 47 12,060,670.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.ทุ่งแก มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน
กองการศึกษา 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

มีวสัดุในการท างาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เป็นตร้น 

2.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าวสัดุการศึกษา 699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

มีวสัดุการศึกษาที่ใชใ้นการเรียนการสอน 

3.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าวสัดุงานบา้น งาน
ครัว 

32,100.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
วสัดุงานบา้นงานครัวไวใ้ช ้

วสัดุต่างๆ เช่น น ้ ายาลา้งห้องน ้า น ้ ายาลา้งจาน ไมก้วาด อื่นๆ 

4.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

มีวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น สายอากาศ เสาอากาศ เป็นตน้ 

5.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้ 

6.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑข์องกอง
การศึกษา 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้ส านกัปลดัไดมี้ครุภณัฑ์
ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ อยา่ง
เพียงพอ 

ครุภณัฑต์่างๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี้, ตูเ้ก็บแฟ้ม,ตูไ้ม,้ ตูเ้หล็ก,เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองปร๊ินเอกสาร,ระบบอินเตอร์เน็ต,เตน้ท ์
อื่น ๆ 



7.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าปรับปรุงศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็บา้นโคกไชย
วานและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็บา้นหนองแสง 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นโคกไชยวานและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองแสง 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดร้ับการปรับปรุงซ่อมแซม 

8.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าจดัการเรียนการสอน
ค่าจดัการเรียนการสอน 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอน วสัดุการศึกษาและเคร่ือง
พฒันาการเด็ก 

จดัซ่ือส่ือการเรียนการสอนจ านวน ๑ ครั้ ง 

9.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าจา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวนั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นโคก
ไชยวาน 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจ่ายจา้งเหมาอาหาร
กลางวนั ศพด.บา้นโคกไชย
วาน 

อาหารกลางวนัมีคุณค่าทางโภชนาการ 

10.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าจา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวนั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นบา้น
หนองแสง 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อจ่ายจา้งเหมาอาหาร
กลางวนั ศพด.บา้นหนองแสง 

อาหารกลางวนัมีคุณค่าทางโภชนาการ 

11.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดักิจกรรม
วนัเด็กแห่งชาติ 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็เล็ก/นกัเรียนไดมี้
ความสุขในการร่วมแสดง
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

จดักิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ ง 

12.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการกิจกรรม ๕ ส.
ป้องกนัโรค 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อเดก็มีสถานที่เรียนที่
สะอาด 

จดักิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ ง 

13.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายกิจกรรมวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัและสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรม
ราชนินีนาถ 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็ไดร่้วมกิจกรรมวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
และสมเด็จพระนางเจา้พระ
บรมราชนินีนาถ 

จดักิจกรรม จ านวน ๒ ครั้ ง 

14.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการกิจกรรมกีฬา
สี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นโคกไชยวาน/บา้น
หนองแสง 

699,050.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็ไดมี้ความสามคัคี 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

จดัการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในต าบล ปีละ ๑ 
ครั้ ง 

15.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการอาหารเสริม
(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
ต าบลทุ่งแก 

1,109,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็นกัเรียนไดมี้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโต
ตามวยั 

อาหารเสริม(นม)ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบล
ทุ่งแก 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันา

40,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมัน่คงแข็งแรงและเหมาะแก่การเรียนการ
สอน 



การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เด็กเลก็ การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

17.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการรณรงคแ์ละ
ป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลือดออก 

87,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลือดออก 

๑.จดักิจกรรม ๒.จดัซ้ือทรายอะเบท ๓.จดัซ้ือน ้ายาเคมี ๔.พ่น
หมอกควนั 

18.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคให้สัตว์
ภายในต าบลทุ่งแก 

ฉีดวคัซีน ๑ ครั้ ง/ปี  

19.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการพฒันาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได ้

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมอาชีพให้แกป่ระชาชน 

ประชาชน ในเขตต าบล ทุ่งแก 

20.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพสตรีภายใน
ต าบล 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ประชาชน ในเขตต าบล ทุ่งแก 

21.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการครอบครวั
คุณธรรม น าสังคม
เขม้แข็ง 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนได้
ตระหนกัในการใชชี้วิต
ครอบครัวอยา่งมีสติ และ
เหมาะสมตามหลกั
พระพุทธศาสนา 

อบรมเด็กและเยาวชนจ านวน ๑ ครั้ ง 

22.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

โครงการออกเยีย่มบา้น
ผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ/ผูป่้วย
เอดส ์

10,000.00 

ส่วนสวสัดิการสังคม, กอง
สวสัดิการสังคม, ส านกั
สวสัดิการสังคม 

เพื่อออกเยี่ยมเยอืนพร้อมตรวจ
สุขภาพผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ/ผูป่้วย
เอดส ์

จดักิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ ง 

23.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรมการ
จดัท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการจดัท าปุ๋ ย
หมกัชีวภาพใชใ้นครัวเรือน 

จดัอบรม จ านวน ๑ ครั้ ง 

24.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากร
ป่าไมใ้ห้แก่เด็กและ
เยาวชน 

699,050.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้เดก็และเยาวชนได้
ร่วมกนัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ดูแล
ทรัพยากรป่าไม ้

เด็กและเยาวชนร่วมอบรมเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูดูแล
ทรัพยากรป่าไม ้ 

25.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบา้นหนองจาน-ทุ่ง
มน 

374,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้ถนน
ส าหรับใชใ้นการคมนาคม ได้
อยา่งสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภยั 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง ตามสภาพความ
เสียหาย 

26.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมบา้นดอน
สร้างไพร หมู่ ๑ 

283,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้ศาลา
ประชาคมใชง้านสาธารณะ
ประโยชน์ 

ตามแบบรายการ อบต.ทุ่งแกก าหนด 

27.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม คสล. ถนน

183,000.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ซ่อมแซมถนน กวา้ง ๕ ม. ยาว ๕๐ ม. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 
๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. และวาง



สายหนา้บา้นนาย
ประนม วิเศษดั้น บา้น
ทุ่งแก หมู่ ๒ 

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ ม.พร้อมบ่อพกั 

28.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขา้งบา้นพ่อแดง 
อ านาจ บา้นโคกไชย
วาน หมู่ ๔ 

467,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรงัขา้งละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแก ก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 

29.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนา้บา้นนายสกล
ถึง ถึงบา้นนายบุญชู 
บา้นหนองแสง ม.๕ 

260,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๕ ม. ยาว ๑๐๑ ม. ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรงัขา้งละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวไม่
นอ้ยกว่า ๕๐๕ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ 

30.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขา้งบา้นนางสาย
ทอง ถึงบา้นนาง
สุรัศนีย ์บา้นหนองแสง 
ม.๕ 

217,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง ๕ ม. ยาว ๓๒๘ ม. ผิวจราจรหนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหลทางขา้งละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวไม่นอ้ย
กว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.ทุ่งแกก าหนด
พร้อมป้ายโครงการ 

31.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนา้บา้น นายกอง
มี บา้นโสก ม.๘ 

400,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๕ ม. 
ยาว ๑๕๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า ๗๕๕ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ก าหนด 

32.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา้บา้น
นางเฉวียน บา้นโสก ม.
๘ 

88,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๓ ม. 
ยาว ๕๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า ๑๗๔ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ก าหนด 

33.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายบา้น
นางอุลยัวรรณ เชิดสาย 
(สายกลางบา้น) บา้น
โคกไชยวาน ม.๙ 

434,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง ๖ ม. ยาว ๕๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
๖ ม. ยาว ๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
นอ้ยกว่า ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๖ ม. ยาว ๕๐ 
ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ 
ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.ก าหนด 

34.  
การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
และบ่อพกั สายกลาง
หมู่บา้น บา้นวงัออ้ย
หนู ม.๑๐ 

1,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป ? มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาปิดและบ่อพกั คสล. ขนาด 
๐.๔๐x๐.๕๐ ม. ยาว ๕๓๗ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.
ก าหนด 

35.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมคัร
ต่าง ๆ เช่น อปพร. 
อสปปส./อพม. 

147,700.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้มีความรู้เร่ืองขอ้
กฎหมายเพิ่มเติมและยทุธวิธี
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บา้น 

พฒันาให้อาสาสมคัรมีความรู้เพิ่มเติม  

36.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดักิจกรรม
ของ อปพร. อสปปส. /
อพม.หรือกลุ่มพลงั
มวลชนต่างๆ ในเขต
ต าบลทุ่งแก 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้ อปพร./อสปปส./อพม. 
มีส่วนร่วมในการดูแลความ
ปลอดภยั 

อปพร/อสปปส./อพม. ทุกหมู่บา้น 

37.  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
อุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

120,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น ในช่วงเทศกาล ปีใหม่, 

สงกรานต ์

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 

โครงป้องกนัหมอก
ควนัเน่ืองจากไฟป่า 

20,000.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน

เพื่ออบรมให้ผูน้ า/ประชาชน 
ไดรู้้วิธีการป้องกนัตน้เหตุของ

อบรมผูน้ า/ประชาชน จ านวน ๑ ครั้ ง 



การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ปลดั อบต. หมอกควนั 

39.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจา้งเหมา
บริการเพือ่ช่วย
ปฏิบตัิงานในส านกั
ปลดั 

159,300.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้การบริการแก่
ประชาชนรวดเร็วขึ้น 

การบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น 

40.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑส์ านกังานของ
ส านกัปลดั 

11,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้ส านกัปลดัไดมี้ครุภณัฑ์
ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ อยา่ง
เพียงพอ 

ครุภณัฑต่์างๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี้, ตูเ้ก็บแฟ้ม,ตูไ้ม,้ ตูเ้หล็ก,เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองปร๊ินเอกสาร,ระบบอินเตอร์เน็ต,เตน้ท ์
อื่น ๆ 

41.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บภาษีรายได ้ 

10,000.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพื่อให้เจา้หนา้ที่สามารถ
ด าเนินการเก็บภาษีรายได้
ต่างๆ บรรลุเป้าหมาย 

ป้ายประชาสัมพนัธ์,ของที่ระลึก,ของรางวลัคืนก าไรผูเ้สียภาษี 

42.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน ของกองคลงั 

5,500.00 
ส่วนการคลงั, กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุต่างที่
จ  าเป็น เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ เคร่ืองค านวณเลข เป็น
ตน้ 

จดัซ้ือวสัดุใชใ้นส านกังาน 

43.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจดัซ้ือ
ครุภณัฑข์องส านกัปลดั 

5,500.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้ส านกัปลดัไดมี้ครุภณัฑ์
ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ อยา่ง
เพียงพอ 

ครุภณัฑต่์างๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี้, ตูเ้ก็บแฟ้ม,ตูไ้ม,้ ตูเ้หล็ก,เคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองปร๊ินเอกสาร,ระบบอินเตอร์เน็ต,เตน้ท ์
อื่น ๆ 

44.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

งบกลางส ารองจ่ายเพื่อ
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

112,500.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

งบกลางส ารองจ่ายเพื่อการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

เพื่อใชเ้ป็นงบกลางส ารองจ่ายในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของประชาชนในเขต อบต.ทุ่งแก 

45.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร 

สมทบกองทุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิ่น 

75,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการ
ของกองทุน 

อุดหนุนกองทุน จ านวน ๑ ครั้ ง 

46.  null 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานให้แก่คณะ
ผูบ้ริหาร/พนกังาน/ 
พนกังานจา้ง/สมาชิก 
อบต. 

228,070.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พฒันาศกัยภาพให้แก่ คณะ
ผูบ้ริหาร/พนกังาน/พนกังาน
จา้ง/สมาชิก อบต. 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของ คณะผูบ้ริหาร/พนกังาน/
พนกังานจา้ง/สมาชิก อบต. 

47.  null 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายใกลต้วัให้แก่
ประชาชนทุกหมู่บา้น
ในต าบล 

15,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล, ส านกังาน
ปลดั อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดมี้ความรู้
เก่ียวกบักฎหมายใกลต้วั  

ประชาชนเขา้ร่วมอบรมดา้นกฎหมายทุกหมู่บา้น 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ทุ่งแก มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน 12,049,670 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
45 โครงการ จ านวนเงิน 9,994,682 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 9 2,676,000.00 9 2,676,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 7 343,293.00 7 343,293.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 22 5,979,817.24 22 5,979,817.24 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 2 548,730.00 2 548,730.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 3 204,960.00 3 204,960.00 

รวม 43 9,752,800.24 43 9,752,800.24 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณอบต.ทุ่งแก ที่มีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 



บัญญัติ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

วสัดุส านกังาน 10,000.00 9,400.00 9,400.00 600.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

วสัดุงานบา้นงานครัว 32,100.00 32,100.00 32,100.00 0.00 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

วสัดุส านกังาน 10,000.00 9,400.00 9,400.00 600.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00 17,313.00 17,313.00 2,687.00 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าปรับปรุงทรัพยสิ์น 40,000.00 34,400.00 34,400.00 5,600.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

11.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,109,500.00 886,070.74 886,070.74 223,429.26 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าปรับปรุงทรัพยสิ์น 40,000.00 34,400.00 34,400.00 5,600.00 

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงคแ์ละป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก 

87,000.00 86,203.50 86,203.50 796.50 

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 

30,000.00 25,200.00 25,200.00 4,800.00 

19.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันา
ส่งเสริมอาชีพให้กบัผูพ้ิการ 
ผูสู้งอายแุละบุคคลทัว่ไป 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

20.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันา
ศกัยภาพสตรีภายในต าบล 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

21.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโครงการ
ครอบครัวคุณธรรม น าสังคม
เขม้แข็ง 

15,000.00 14,910.00 14,910.00 90.00 



22.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการออก
เยี่ยมบา้นผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ/
ผูป่้วยเอดส/์ผูย้ากไร้/
ผูด้อ้ยโอกาส 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการจดัท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

20,000.00 15,350.00 15,350.00 4,650.00 

24.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจั่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 

699,050.00 533,380.00 533,380.00 165,670.00 

25.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทบัถนนลาดยาง) สาย
บา้นหนองจาน - บา้นทุ่งมน 
บา้นหนองจาน หมู่ที่ 6 

374,000.00 371,000.00 371,000.00 3,000.00 

26.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าต่อเติมศาลาประชาคม บา้น
ดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 

283,000.00 279,000.00 279,000.00 4,000.00 

27.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มวาง
ท่อระบายน ้าสายหนา้บา้นนาย
ประนม วิเศษดั้น บา้นทุ่งแก 
หมู่ที่ 2 

183,000.00 180,000.00 180,000.00 3,000.00 

28.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา้บา้นพ่อแดง 
อ านาจ ถึงหนา้บา้นนายอุเทน 
มณีชม บา้นโคกไชยวานใหญ่ 
หมู่ที่ 4 

467,000.00 460,000.00 460,000.00 7,000.00 

29.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา้บา้นนายสกล ถึง
บา้นผูช่้วยบุญชู บา้นหนองแสง 
หมู่ที่ 5 

260,000.00 256,000.00 256,000.00 4,000.00 

30.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางสายทอง ถึง
บา้นนางสุรัศนียบ์า้นหนองแสง 
หมู่ที่ 5 

217,000.00 213,000.00 213,000.00 4,000.00 

31.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา้บา้นนายกองมี 
บา้นโสก หมู่ที่ 8 

400,000.00 398,000.00 398,000.00 2,000.00 

32.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายขา้งบา้นนางเฉวียน 
(ขา้งวดันิโครธ)บา้นโสก หมู่ที่ 
8 

88,000.00 87,000.00 87,000.00 1,000.00 

33.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนา้บา้นนางอุ
ลยัวรรณ เชิดสาย(สาย
กลางบา้น) บา้นโคกไชยวาน
นอ้ย หมู่ที่ 9 

434,000.00 432,000.00 432,000.00 2,000.00 

34.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร. 

147,700.00 140,860.00 140,860.00 6,840.00 

35.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการ
อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

120,000.00 47,700.00 47,700.00 72,300.00 

36.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกนัหมอกควนั
เน่ืองจากไฟป่า 

20,000.00 16,400.00 16,400.00 3,600.00 

37.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ ค่าจา้งเหมาบริการทัว่ไป 159,300.00 138,157.00 138,157.00 21,143.00 



บริหาร 

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

ตูเ้หล็ก 2 บาน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

39.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษีรายได ้

10,000.00 9,050.00 9,050.00 950.00 

40.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

ตูเ้หล็ก 2 บาน 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

41.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

ตูเ้หล็ก 2 บาน 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 

42.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

ส ารองจ่าย 112,500.00 99,086.00 99,086.00 13,414.00 

43.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหาร 

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่ 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

44.  null 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้แก่คณะผูบ้ริหาร/
พนกังาน/พนกังานจา้งและ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก 

228,070.00 226,882.00 226,882.00 1,188.00 

45.  null 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกบักฏหมายใกล้
ตวัให้กบัประชาชน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

อบต.ทุ่งแก เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 98 30,876,931.00 10 2,707,000.00 9 2,676,000.00 9 2,676,000.00 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 29 10,410,000.00 7 378,800.00 7 343,293.00 7 343,293.00 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

60 4,185,000.00 22 7,715,050.00 22 5,979,817.24 22 5,979,817.24 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิ 

งแวดลอ้ม 
7 330,000.00 2 719,050.00 2 548,730.00 2 548,730.00 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สังคม 

 การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 7 580,000.00 4 297,700.00 3 204,960.00 3 204,960.00 

รวม 201 46,381,931.00 47 12,060,670.00 43 9,752,800.24 43 9,752,800.24 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ทุ่งแก ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที ่โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ทุ่งแกทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุง
การด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 

 
 
                                                              นายกอบต.ทุ่งแก 
 

ขอ้มูล ณ 11/05/2564 

 


