
 

 
ประกาศ อบต.ท่าช้าง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
******************************************* 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) 

ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.ท่าช้าง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ท่าช้าง ดังนี้   
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าช้าง  
    "ท่าช้างก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บรหิารโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ สังคมไทยพัฒนา" 
  
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าช้าง  
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ท่ัวถึง และเพียงพอ  
    พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดบัมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความสมานฉันท์ สามัคคีในครอบครัวและชุมชน  
    พันธกิจที่ 4 มุ่งเน้นให้มีการป้องกันและระงับโรคตดิต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  
    พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปา่สงวนแห่งชาติ  
    พันธกิจที่ 6 มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    พันธกิจที่ 8 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
    พันธกิจที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม  
    พันธกิจที่ 10 มุ่งเน้นงานบริการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าช้างได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
        1. ปรับปรุงโครงสรา้งการบริหารงาน เพื่อรับรองการปฏิบตัิหน้าท่ี ตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        2. น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนไดส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือ
ประโยชนส์ูงสุดของประชาชน ผู้รบับริการเป็นส าคญั 
        3. พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างาน ให้เกิดประสทิธิผลในการบริการประชาชน 
        4. บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชนส์ูงสุด
แก่ประชาชน 



 
2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
        1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุขมลูฐาน 
 
3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรยีน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาค
ประชาชน 
        2. ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และงานภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
        1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ 
        2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคณุภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูต้ิดเชื้อ H.I.V. 
        3. ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบตัิเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
 
5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตร 
        1. ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคา่ผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตจริง 
        2. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนนุแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม ่
 
6    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
        1. ส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
        2. ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหวา่งองค์กรต่าง ๆ 
        3. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยงเดิม สรา้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
7    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
        1. ส่งเสริมการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ และสนับสนุนการจดั
สวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสรมิการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง 
        2. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย 
 
8    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสรา้งฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า ระบบประปา และ 
การกระจายการใช้ประโยชน์ 
        2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 
        3. ส่งเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกก าลังกายสนามกฬีาและนันทนาการชุมชน 
        4. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
        5. การก่อสรา้ง ขยายเขตประปา 
        6. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 
 



9    ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 
        2. เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสรมิและสนับสนุน ต ารวจบ้าน / อปพร. ให้
ท างานอย่างมีคุณภาพ 
        3. สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ง. การวางแผน 
    อบต.ท่าช้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ท่าช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ 2559 2560 2561  
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 32 6,475,000.00 32 2,243,450.00 32 2,115,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 10 510,000.00 10 510,000.00 10 510,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54 1,843,000.00 52 1,786,000.00 52 1,836,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 14 1,195,000.00 14 1,195,000.00 14 1,195,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตร 8 330,000.00 8 330,000.00 8 330,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 7 900,000.00 7 800,000.00 7 930,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8 2,190,000.00 8 290,000.00 8 740,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 107 3,239,305,850.00 107 38,333,400.00 107 46,643,566.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 9 860,000.00 9 860,000.00 9 860,000.00  
รวม 249 3,253,608,850.00 247 46,347,850.00 247 55,159,566.00  
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ท่าช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 80 โครงการ งบประมาณ 7,027,606 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 18 2,774,100.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 8 410,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 1,290,506.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 8 295,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตร 2 40,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 5 480,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 15 1,458,000.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 5 250,000.00  
รวม 80 7,027,606.00  
  



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าช้าง มีดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งที่มา 
งบประมาณ จ านวนงบประมาณ วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลติ  
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  50,000.00 เพื่อเป็นค่าเลือกตัง้หรือเลือกตั้งซ่อมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ จัดการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม  
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเฉลมิพระเกียรติ โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์บรกิารข้อมูลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  35,000.00 เพื่อใช้จ่ายค่าด าเนินงานโครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ และศูนยบ์ริการข้อมลูท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1 ศูนย์  
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บรหิาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน อบต.ท่าช้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  300,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของ อบต.ท่าช้าง 1 ครั้ง/ปี  
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการอบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.   50,000.00 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ของ อบต.ท่าช้าง 1 ครั้ง/ปี  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี กิจกรรม 5 ส.  20,000.00 เพื่อให้บุคลากรร่วมมือกันเพื่อด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 1 ครั้ง/ปี  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  200,000.00 เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้นของบุคลากร 1 ครั้ง/ปี  
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี จัดซื้อครุภณัพ์ส านักงาน กอง/ส่วน ต่าง ๆ ในส านักงาน อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 
500,000.00 - เพื่อให้การปฏิบัติงานของอบต. มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว - เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ครุภณัฑส์ านักงาน  
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี จัดซื้อวัสดุส านักงาน กอง/ส่วน ต่าง ๆ ในส านักงาน อบต.  600,000.00 - เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของอบต. มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว - เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  เก้าอ้ีพลาสติก 100 ตัว  
9. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ติดมุ้งลวดอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อป้องกันยุง, 
แมลงต่างๆ เข้าภายในอาคารอันสง่ผลท าให้เกิดโรคติดต่อ ท่ีอาจท าลายสุขภาพของเด็กปฐมวัยได้ มุ้งลวดทั้งอาคาร  
10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ บรเิวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เงินอุดหนุนทั่วไป 49,100.00 
เพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนส าหรับเด็กปฐมวยั และป้องกันวสัดุอุปกรณ์เสี่อม สภาพก่อนเวลาอันควร ผ้าม่านหนา้ต่างรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
11. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  200,000.00 1.เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 2.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาได้  ก่อสร้างรั้วและประตเูลื่อน  
12. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  80,000.00 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน องค์กร หรือ สถานศึกษา  ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ป้าย  
13. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ถมดินศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  50,000.00 -เพื่อถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
14. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการก่อสร้างป้ายประชาสมัพันธ์ทางเข้าที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  100,000.00 เพือ่
เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กร  ป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าทีท่ าการ อบต.ท่าช้าง จ านวน 1 ป้าย  
 
 



15. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  100,000.00 1.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 2.เพือ่ป้องกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้ ก่อสร้างประตูรั้วท่ีท าการ อบต.ท่าช้าง จ านวน 1 
รั้ว  
16. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความร่มรื่นแก่ศูนย์เด็กเล็ก  
17. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนรว่มของประชาชน  30,000.00 
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางแก้ไข และมสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
18. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  300,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา แนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าช้าง  70,000.00 เพื่อเป็นเงินสมทบการ
ด าเนินการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับบริการจากกองทนหลักประกนัสุขภาพ อบต.ท่าช้าง  
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน  
120,000.00 เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. ให้มีประสิทธิภาพ 8 หมู่บ้าน 15,000/หมู่บ้าน  
21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์  30,000.00 เพื่อให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น ทรายอะเบท วัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แผ่นตรวจน้ าตาลในเลือด น้ ายาตรวจสารเสพติด น้ ายาฉีดพ่นยุง ฯลฯ 
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน  
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  50,000.00 1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 2.เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  -จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันทรายอะเบท ฯลฯ -ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก  
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  30,000.00 -ให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องโรค
พิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตวเ์ลีย้งอย่างถูกต้อง -เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนจากสัตวเ์ลี้ยง  ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า  
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  30,000.00 เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.ท่าช้าง มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และสามารถควบคุมการระบาดของโรคตดิต่อในพ้ืนท่ี ประชาชนได้รบัความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ  
25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการลดความเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อ  30,000.00 -เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถ
จัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไมต่ิดต่อได้ ประชาชนไดร้ับความรูเ้กี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  
26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การด าเนินงานและบริหารจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  50,000.00 เพื่อให้บริการทาง
การแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  40,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาเลา่เรยีน เด็กนกัเรียนในเขตพื้นท่ี อบต. 200 คน/ปี  
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จดัซื้อวัสดุการศึกษา  30,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา
เรียนรูจ้ากการเรียนการสอนที่ใช้สือ่และครภุัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ดินสอสี กระดาษวาดเขียน แผ่นกัน
กระแทก 30 แผ่นฯลฯ  
29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมในวันส าคัญตา่ง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  10,000.00 
เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ 1 
ครั้ง/ปี  
30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  190,400.00 เพื่อส่งเสรมิโภชนาการเดก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  



31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  50,000.00 เพื่อพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ทางพัฒนาการของเด็กและเยาวชน อย่างน้อย 1 ครั้ง /ปี  
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  30,000.00 เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้นอกโรงเรยีน 1 ครั้ง/ปี  
33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก  10,000.00 เพื่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการตรวจสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี  
34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  10,000.00 
เพื่อส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง/ปี  
35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสรมิศักยภาพใหผู้้ปกครองในการส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  10,000.00 เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร 1 ครั้ง/ปี  
36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการมอบใบประกาศนียบตัร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  10,000.00 
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมคีวามภาคภูมใจ 1 ครั้ง/ปี  
37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรยีนไทรงามเฉลมิพระเกยีรติ โครงการอาหารกลางวัน  
480,000.00 เพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง นักเรียนโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 200 วัน  
38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  229,944.00 เพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 
ทุกคนได้รับประทานอาหารเสรมิ (นม)อย่างทั่วถึง - นักเรียนโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 200 วัน  
39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการปฐมวัยก้าวสู่อาเซียน  5,000.00 เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์
เรียนรูเ้กี่ยวกับสังคมอาเซียน 1 ครั้ง/ปี  
40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  70,162.00 เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับประทานอาหารเสริม (นม)อย่างท่ัวถึง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 36 คน  
41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการป้องกันยาเสพติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5,000.00 เพื่อให้เด็ก
ใน ศพด. มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพตดิ 1 ครั้ง/ปี  
42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรยีนไทรงามเฉลมิพระเกยีรติ (ยาเสพตดิ)  5,000.00 
เพื่อให้เด็กใน โรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพตดิ 1 
ครั้ง/ปี  
43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรยีนพิมานประชาสันต์ (ยาเสพตดิ)  5,000.00 เพื่อให้เด็ก
ใน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. มคีวามรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี  
44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  100,000.00 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว้ใหลู้กหลานไดส้ืบทอด ส่งเสรมิและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  
45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  30,000.00 
เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  30,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ มีเงินเพื่อเลี้ยงชีพ 5 คน/ปี  
47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  5,000.00 1. เพื่อสนับสนนุกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวดั
นครราชสมีา ช่วยเหลือกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  
48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  100,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 40 คน  
49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคม  30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น 
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก สตร ีการตั้งครรภ์ในกลุ่มวยัรุ่น เป็นต้น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  30,000.00 เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
กลุ่มสตรี ในเขตพื้นท่ี อบต.ท่าช้าง  



51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  50,000.00 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใน
การประกอบอาชีพให้มีรายได้เป็นของตนเอง ประชาในเขต อบต.ท่าช้าง  
52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  20,000.00 1. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในพ้ืนท่ีที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี  
53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรระดับต าบล  20,000.00 1.เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและก าจัดศตัรูพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันในเรื่อง 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ 3.เพื่อให้เกษตรกรไม่ใช้
สารเคมีในการเกษตร 4.เพื่อให้ผู้บริโภคไดร้ับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าทางการเกษตร  -อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกมัน 
100 ราย / --เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ร้อยละ 100  
54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  20,000.00 1.เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกมนัในเรื่อง 2.ส่งเสรมิและสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ  8 หมู่บ้าน  
55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?อบต.ท่าช้างเกมส?์ 
ประจ าปี. 2559  130,000.00 1. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2. เพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพื่อต่อต้านยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา 4.เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน  จัดการแข่งขันกีฬา 1 ครั้ง/ปี  
56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสรมิการสร้างสุขภาพให้แก่
ประชาชน  100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ เล่นกฬีาและออกก าลังกาย 8 หมู่บ้าน 1 ครั้ง/ปี  
57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น  50,000.00 เพื่อจัดการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น 1 ครั้ง/ปี  
58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศนไ์ทรงามเฉลมิพระเกียรติ   100,000.00 1.
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม้ีคุณภาพและเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน 2.ปรับปรงุสภาพภูมิทัศน์ใหเ้ป็นสถาน
สถานท่ีท่องเที่ยว สถานท่ีออกก าลงักาย 3.เพื่อให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม  1.ปรับปรุงลานไทรงาม / 2.ถมดินและจัดปูทางเดิน / 3.
ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพธรรมชาตแินวไม้พุ่มรมิฝั่งแม่น้ ามูล  
59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการถมดินไทรงามเฉลมิพระเกียรติ  100,000.00 เพื่อให้
เกิดทัศนียภาพทีส่วยงาม เป็นจดุดงึดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ถมดินพ้ืนท่ีบริเวณไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  
60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตามพระราชด าริพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง/ปี  
61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ าดาดคอนกรีต จากฝายหนองบัวรี ลงตะกุดแปรง หมู่ท่ี 
4 บ้านสามแคว  100,000.00 1. เพื่อให้ราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า  
กว้าง 2 เมตร  
62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับข่าวสารดา้นต่าง ๆ ของ อบต. ได้ทั่วถึง หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน  
63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสรา้งถนนดินผวิจราจรลูกรัง จากถนนใหญ่-คลองส าโหรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี  
82,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนสง่สินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 3 เมตร  
64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสรา้งถนน คสล. คุ้มบูรพา ซอยพระบุราณเมือง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  100,000.00 
1.เพื่อให้ราษฎรได้รบัความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสญัจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 3 เมตร  
65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสรา้งถนนดินผวิจราจรลูกรังรอบหมู่บ้าน (เส้นนอก) หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  
100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 4 เมตร  
66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสรา้งถนน คสล. สายสามแยกกลางหมู่บ้าน-ฝายทา่ปะกึง หมู่ที่ 16 บ้านโนน
ไม้แดงเหนือ  200,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กว้าง 5 เมตร  



67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสรา้งรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  100,000.00 1. เพื่อระบาย
น้ าจากบ้านเรือนราษฎร 2. เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังเส้นทางคมนาคม  รางระบายน้ า U 0.30 x 0.30 เมตร  
68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสวนพิษณุ-ฟาร์มนายวมิล หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนเลียบ   100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กว้าง 3 เมตร   
69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ากลางหมูบ่้าน หมู่ที4่ บ้านสามแคว  75,000.00 1.
เพื่อระบายน้ าจากบ้านเรือนราษฎร 2.เพื่อระบายน้ าที่ท่วมขังเส้นทางคมนาคม  รางระบายน้ า Ø 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร  
70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารยต์่วน หมู่ที่5 บ้านหนองบัวรี  
76,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนสง่สินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 3 เมตร   
71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมูท่ี่ 4 บ้านสามแคว  25,000.00 1.
เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินคา้และสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 3 เมตร   
72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก-ฝั่งตะคอง หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง  
100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้บัความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  กว้าง 3 เมตร   
73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง แนวเขต อบต.ท่าช้าง-อบต.พระพุทธ (ซอย
นาตาแย้)  100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรไดร้ับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสญัจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กว้าง 4 เมตร   
74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังซอยหลังโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรได้รบัความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้าและสญัจรไปมา 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  กว้าง 3 เมตร  
75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านพิมาน-โกรกไม้แดง (ซอยหลังลุง
จาน) หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  100,000.00 1.เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินคา้และสัญจรไปมา 2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  กว้าง 4 เมตร   
76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  100,000.00 เพื่อให้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์   20,000.00 เพื่อให้การป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม อปพร.  50,000.00 เพื่อ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. 40 คน/ปี  
79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ  30,000.00 เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชน เคารพรัก เทดิทูน ปกป้อง และแสดงความจงรกัภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประชาชน ผู้น าชุมชน และเยาวชน ในเขตพื้นท่ี อบต.ท่าช้าง  
80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูชี้พกู้ภัย (One Tambon One 
Search and Rescue team : OTOS)  50,000.00 1. เพื่อสรา้งทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบล 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกู้ชีพ
กู้ภัยประจ าต าบล  บุคลากร อบต.ท่าช้างประชาชน ผู้น าชุมชน ในเขตพื้นท่ี อบต.ท่าช้าง  
  
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ท่าช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา 
รวม 20 โครงการ จ านวนเงิน 1,528,382 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 1,176,722 ล้านบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผกูพัน/ 



ลงนามในสัญญา โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 30,700.00 4 30,700.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 2 115,800.00 2 115,800.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 982,141.76 5 948,481.76  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 2 33,750.00 2 33,750.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2 132,800.00 1 42,800.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 600.00 1 600.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 3 228,000.00 0 0.00  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 1 4,590.00 1 4,590.00  
รวม 20 1,528,381.76 16 1,176,721.76  
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าช้าง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้   ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูส่ัญญา วันท่ีเซน็สัญญา ระยะเวลาการด าเนินงาน  
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โครงการอบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.   50,000.00 
500.00 132/2559 22/09/2559 7  
  6,000.00 133/2559 22/09/2559 7  
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี กิจกรรม 5 ส.  20,000.00 500.00 131/2559 21/09/2559 7  
  9,500.00 91/2559 21/09/2559 7  
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี จัดซื้อครุภณัพ์ส านักงาน กอง/ส่วน ต่าง ๆ ในส านักงาน อบต. เงินอุดหนุนทั่วไป 
500,000.00 11,000.00 88/2559 08/09/2559 15  
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  30,000.00 
3,200.00 111/2559 03/08/2559 7  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าช้าง  70,000.00 55,800.00 - 02/05/2559 
1  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน  
120,000.00 60,000.00 - 26/09/2559 1  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  40,000.00 35,970.00 20/2559 
29/12/2558 7  
  750.00 28/2559 28/12/2558 7  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา คา่อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  190,400.00 188,496.00 สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2558 30/09/2558 280  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนโรงเรยีนไทรงามเฉลมิพระเกยีรติ โครงการอาหารกลางวัน  
480,000.00 62,000.00 - 16/11/2558 1  
  58,000.00 - 16/11/2558 1  
  62,000.00 - 21/01/2559 1  
  58,000.00 - 21/01/2559 1  
  59,000.00 - 02/06/2559 1  
  59,000.00 - 02/06/2559 1  
  59,000.00 - 26/07/2559 1  
  59,000.00 - 31/08/2559 1  



10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  229,944.00 16,581.60 2/2559 
30/10/2558 21  
  91,869.60 4/2559 27/11/2558 70  
  105,912.08 6/2559 16/05/2559 96  
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  70,162.00 4,698.12 
1/2559 30/10/2558 21  
  28,688.52 3/2559 27/11/2558 70  
  33,175.84 5/2559 16/05/2559 96  
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  30,000.00 30,000.00 - 01/10/2558 365  
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  20,000.00 2,000.00 129/2559 21/09/2559 7  
  1,750.00 130/2559 21/09/2559 15  
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น  50,000.00 40,675.00 
ใบสั่งซื้อ 23/2559 06/01/2559 7  
  2,125.00 ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 24/2559 06/01/2559 7  
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว โครงการถมดินไทรงามเฉลมิพระเกียรติ  100,000.00 
90,000.00 126/2559 09/09/2559 15  
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  30,000.00 600.00 135/2559 
23/09/2559 7  
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสวนพิษณุ-ฟาร์มนายวมิล หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนเลียบ   100,000.00 52,000.00 125/2559 09/09/2559 15  
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังซอยหลังโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  100,000.00 88,000.00 101/2559 08/07/2559 15  
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านพิมาน-โกรกไม้แดง (ซอยหลังลุง
จาน) หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  100,000.00 88,000.00 68/2559 19/04/2559 30  
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบตัเิหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์   20,000.00 1,240.00 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 26/2559 25/12/2558 7  
  3,350.00 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 67/2559 05/04/2559 7  
  
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
อบต.ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสมีา  
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100%  
จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ  
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 32.0 6.48 18.0 2.77 4.0 0.03 4.0 0.03 4.0 0.03  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10.0 0.51 8.0 0.41 2.0 0.12 2.0 0.12 2.0 0.12  



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54.0 1.84 18.0 1.29 5.0 0.98 5.0 0.95 4.0 0.79  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 14.0 1.20 8.0 0.30 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.03  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร 8.0 0.33 2.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกฬีา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 7.0 0.90 5.0 0.48 2.0 0.13 1.0 0.04 1.0 0.04  
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8.0 2.19 1.0 0.03 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00  
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 107.0 3,239.31 15.0 1.46 3.0 0.23 0.0 0.00 0.0 0.00  
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 9.0 0.86 5.0 0.25 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00  
 
  
  
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ท่าช้าง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพืน้ท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรยีบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูล
ผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ     1. โครงการอบรมจริยธรรมของผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.  
                (ใส่รูป) 
    2. กิจกรรม 5 ส. 
                (ใส่รูป) 
    3. จัดซื้อครุภณัพ์ส านักงาน กอง/ส่วน ต่าง ๆ ในส านักงาน อบต. 
                (ใส่รูป) 
    4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                (ใส่รูป) 
    5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าช้าง 
                (ใส่รูป) 
    6. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน 
                (ใส่รูป) 
    7. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 
                (ใส่รูป) 
    8. อุดหนุนโรงเรยีนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โครงการอาหารกลางวัน 
                (ใส่รูป) 
    9. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
                (ใส่รูป) 
    10. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
                (ใส่รูป) 
    11. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
                (ใส่รูป) 
    12. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
                (ใส่รูป) 
    13. โครงการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน 
                (ใส่รูป) 



    14. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
                (ใส่รูป) 
    15. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบุัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
                (ใส่รูป) 
 ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email  
 
   2.คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น  
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email  
 
   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอรม์ือถือ email  
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าช้างทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
                                                              นายกอบต.ท่าช้าง 
 ข้อมูล ณ 29/12/2559 


