
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมลูและ 
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
                       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
อบต.ตะโกทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการอบต.ตะโกทอง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ตะโกทอง 

    "เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งภูมิปญัญาท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ตะโกทอง  
    -เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    -เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  
    -เพื่อพัฒนาสังคม  
    -เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข  
    -เพื่อพัฒนาด้านความรู้การศึกษา  
    -เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
    -เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    -เพื่อพัฒนาด้านการเสรมิสร้างระบบ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ตะโกทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. เคหะและชุมชน 
        2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
        3. พาณิชย ์

 



 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        1. สังคมสงเคราะห ์
        2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    พัฒนาด้านสังคม 
        1. รักษาความสงบภายใน 
    ด้านสาธารณสุข 
        1. สาธารณสุข 
        2. งบกลาง 
    พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        1. การศึกษา 
        2. ศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
    การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
        1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การเกษตร 
    การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจดัการที่ด ี
        1. บริหารงานท่ัวไป 

ง. การวางแผน 
                อบต.ตะโกทอง ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
               อบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว
น 

งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

34
3 

1,247,090,00
0.00 

34
3 

1,247,090,00
0.00 

35
5 

1,265,877,30
0.00 

35
5 

1,265,877,30
0.00 

35
4 

1,265,577,30
0.00 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

10
6 

17,350,000.0
0 

10
6 

17,350,000.0
0 

11
1 

19,050,000.0
0 

11
1 

19,050,000.0
0 

11
1 

19,050,000.0
0 

พัฒนาด้าน
สังคม 

15 1,225,000.00 15 955,000.00 16 1,155,000.00 16 1,155,000.00 16 1,155,000.00 

ด้าน
สาธารณสุข 

37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 37 2,802,000.00 

พัฒนาด้าน 
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

61 9,460,000.00 61 9,460,000.00 61 9,460,000.00 61 9,460,000.00 61 9,460,000.00 



การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

11
4 

67,430,000.0
0 

11
4 

70,130,000.0
0 

12
0 

70,555,900.0
0 

12
0 

70,555,900.0
0 

12
0 

88,555,900.0
0 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 24 1,160,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ระบบบริการ
การจัดการที่ดี 

7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 7 1,410,000.00 

รวม 707 1,347,927,000.00 707 1,350,357,000.00 731 1,371,470,200.00 731 1,371,470,200.00 730 1,389,170,200.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ตะโกทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 44 
โครงการ งบประมาณ 10,953,800 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 200,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 7,555,000.00 

พัฒนาด้านสังคม 7 360,000.00 

ด้านสาธารณสุข 6 370,000.00 

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 11 1,738,800.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการที่ดี 5 700,000.00 

รวม 44 10,953,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ตะโกทอง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 
(ในหมู่บ้านหนองประดู่พัฒนา) 
(หมู1่1) 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก  
หมู่ท่ี 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตรปริมาตร 300 ลบ.ม 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้การเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ต าบล ประชาชนในต าบลตะโกทอง 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมบูรณาการ
การท างานร่วมกัน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้และบูรณาการ ประชาชนในต าบลตะโกทอง 

4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านต าบลบูรณาการแผน
ชุมชน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมถูกต้อง 
สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
ดีท่ีสุด 

จัดประชาคมหมู่บ้านท้ัง 11 
หมู่ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ของต าบล 

5.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอซับ
ใหญ ่

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ส่วนราชการกลุ่มพลังมวลชนประชาชนใน
เขตพื้นท่ีได้แสดงออกถึงพระมหากษัติย์วันท่ี 12 
สิงหาคมของทุกปี ,วันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกปี
วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 

ประชาชนจ านวน 11 
หมู่บ้าน 

6.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับ
ใหญ่) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอซับใหญ่(ศป.ปส.อ.ซับใหญ่) 

อ าเภอซับใหญ่ 

7.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้าง
ทัศนติท่ีดีงาม 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ประชาชนจ านวน 11 
หมู่บ้าน 

8.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,950,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ านวน 11 หมู่บ้าน 

9.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,300,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์คนพิการ จ านวน 11 หมู่บ้าน 

10.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 11 หมู่บ้าน 

11.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล(สปสช.)ต าบล
ตะโกทอง 

100,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนภายในต าบล
ตะโกทองตามหลักประกันสุขภาพ 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 

12.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน 0.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

ส่งเสริมอาชีพประชาชนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
จากอาชีพเกษตรกรรม 

ต าบลตะโกทอง 

13.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลตะโกทอง 

25,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ต าบลตะโกทอง 

14.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
ตะโกทอง 

30,000.00 
ส านัก/กองสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุในการท า
กิจกรรม 

ต าบลตะโกทอง 

15.  พัฒนาด้านสังคม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 1-11 มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันปราบปราม 

กลุ่มเปูาหมายภายใน 11 
หมู่บ้าน 

16.  พัฒนาด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายในต าบล 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือภายในต าบล 

17.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เจ็ดวันอันตราย 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตลดอุบัติเหตุ 
ส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุการอยู่เวรยาม
ให้บริการประชาชน 

18.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปรองดองของประชาชนในหมู่บ้าน 
หมู่บ้านท้ัง 11 หมู่บ้าน
ภายในต าบลตะโกทอง 

19.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูมีอาชีพ ต าบลตะโกทอง 



20.  พัฒนาด้านสังคม การจัดงานวันท้องถ่ินไทย 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร าลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ต าบลตะโกทอง 

21.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงกการชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่
อบต. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร.ในระดับพื้นท่ีให้เข้มแข็ง 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่จิตอาสา
ภัยพิบัติ 50 คน 

22.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 2.เพื่อจัดกิจกรรม
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 

ต าบลตะโกทอง 

23.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและปูองกันโรคได้ทันท่วงที ต าบลตะโกทอง 

24.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการขยะในพื้นท่ี ต าบลตะโกทอง 

25.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุมจ านวนสุนัขและแมว 

สัตว์ท่ีได้รับกการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

26.  ด้านสาธารณสุข 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณด าเนินโครงการ 
11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 
บาท อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

27.  ด้านสาธารณสุข โครงการบ้านสวยเมืองสุข 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้หมู่บ้านมีงบประมาณด าเนินโครงการ เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด 

28.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ต าบลตะโกทอง 

29.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ต าบลตะโกทอง 

30.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเข่ือนลั่น 

296,400.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษาในการพัฒนาการของ
เด็ก 

ต าบลตะโกทอง 

31.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซับใหม่ 

296,400.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้สนับสนุนการศึกษาในการพัฒนาการของ
เด็ก 

ต าบลตะโกทอง 

32.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็ก
ปฐมวัย 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของเด็กให้สมวัย ต าบลตะโกทอง 

33.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก
เล็ก 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการของเด็กให้สมวัย ต าบลตะโกทอง 

34.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ต าบลตะโกทอง 

35.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาคเรียนต าบล
ตะโกทอง 

30,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อฝึกประสบการณก์ารท างานและช่วยเหลือ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน/นักศึกษาภายในต าบล 

ต าบลตะโกทอง 

36.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านเข่ือนลั่น 

483,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

37.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียน 

105,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

38.  
พัฒนาด้าน การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
บ้านซับใหม ่

378,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ต าบลตะโกทอง 

39.  
การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

โครงการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

30,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีชลประทานเพื่อบรรเทาอุทกภัย ต าบลตะโกทอง 

40.  
การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบบริการ
การจัดการท่ีดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง 400,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย ต าบลตะโกทอง 

41.  
การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบบริการ

โครงการจัดท าระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 ส านัก/กองคลัง เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาด้านภาษี ต าบลตะโกทอง 



การจัดการท่ีดี 

42.  
การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบบริการ
การจัดการท่ีดี 

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จัดเก็บรายได้ของอบต.ตะโก
ทอง 

100,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ต าบลตะโกทอง 

43.  
การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบบริการ
การจัดการท่ีดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อบต. 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
หน่วยงาน 

ต าบลตะโกทอง 

44.  
การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างระบบบริการ
การจัดการท่ีดี 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ี 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ต าบลตะโกทอง 

 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ตะโกทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 11 โครงการ จ านวนเงิน 9,438,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 
4,428,645 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 3,336,800.00 4 3,336,800.00 

พัฒนาด้านสังคม 1 34,908.00 1 34,908.00 

ด้านสาธารณสุข 
    

พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 660,755.00 5 660,755.00 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการท่ีดี 1 396,182.40 1 396,182.40 

รวม 11 4,428,645.40 11 4,428,645.40 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.ตะโกทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,950,000.00 2,286,200.00 2,286,200.00 2,663,800.00 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพความพิการ 2,300,000.00 935,600.00 935,600.00 1,364,400.00 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 60,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 

4.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

5.  พัฒนาด้านสังคม 
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

70,000.00 34,908.00 34,908.00 35,092.00 

6.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเข่ือนลั่น 

296,400.00 103,025.00 103,025.00 193,375.00 



7.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซับใหม่ 

296,400.00 127,230.00 127,230.00 169,170.00 

8.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านเข่ือนลั่น 483,000.00 214,200.00 214,200.00 268,800.00 

9.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 105,000.00 42,000.00 42,000.00 63,000.00 

10.  
พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านซับใหม่ 378,000.00 174,300.00 174,300.00 203,700.00 

11.  
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบ
บริการการจัดการท่ีดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง 400,000.00 396,182.40 396,182.40 3,817.60 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.ตะโกทอง ซับใหญ่ จ.ชัยภูม ิ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 354 1,265,577,300.00 1 200,000.00 
    

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 111 19,050,000.00 13 7,555,000.00 4 3,336,800.00 4 3,336,800.00 

3.พัฒนาด้านสังคม 16 1,155,000.00 7 360,000.00 1 34,908.00 1 34,908.00 

4.ด้านสาธารณสุข 37 2,802,000.00 6 370,000.00 
    

5.พัฒนาด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 61 9,460,000.00 11 1,738,800.00 5 660,755.00 5 660,755.00 

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 120 88,555,900.00 1 30,000.00 
    

7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 1,160,000.00 - - 
    

8.การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริการการจัดการท่ีดี 7 1,410,000.00 5 700,000.00 1 396,182.40 1 396,182.40 

รวม 730 1,389,170,200.00 44 10,953,800.00 11 4,428,645.40 11 4,428,645.40 

 

                       ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรอืมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ตะโกทองทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2565 
 
 
                                                               
                 (นายปรีชา  เพชรประไพ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 


