
 
ประกาศ เทศบาลต าบลยางค า 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย 
ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลยางค า จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหาร
จดัการเทศบาลต าบลยางค า ดงัน้ี  

ก. วสัิยทัศน์ ของเทศบาลต าบลยางค า  
    "ยางค าเมืองน่าอยู ่มุ่งพฒันาให้ประชาชนอยูดี่มีสุข ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลต าบลยางค า  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลต าบลยางค าไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 

 

    ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

    ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลยางค า ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลยางค า ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด 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 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม
ให้ดีและมีคุณภาพ 

135 25,195,000.00 143 27,661,700.00 136 29,605,000.00 136 32,345,000.00 135 34,118,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชน
ให้น่าอยู ่

32 900,000.00 59 8,539,500.00 46 9,593,400.00 52 23,931,656.00 54 30,783,478.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และการท่องเท่ียว 

6 410,000.00 6 410,000.00 5 390,000.00 5 390,000.00 5 390,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

7 350,000.00 7 350,000.00 7 468,000.00 7 568,000.00 7 568,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหาร
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 

6 510,000.00 8 1,270,000.00 9 1,720,000.00 9 1,720,000.00 9 1,720,000.00 

รวม 186 27,365,000.00 223 38,231,200.00 203 41,776,400.00 209 58,954,656.00 210 67,579,478.00 

 



    จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลยางค า ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 143 โครงการ งบประมาณ 11,724,535 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 106 7,310,535.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 21 3,536,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 4 360,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5 418,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 7 100,000.00 

รวม 143 11,724,535.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลต าบลยางค า มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการคลินิกกฎหมายปรึกษา
ทนายทอ้งถ่ิน 

20,000.00 

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

เพ่ือให้ค าปรึกษาดา้น
กฎหมายให้ประชาชน 

ประชาชนต าบลยางค า 

2.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันทเ์พ่ือการปฏิรูป 

80,000.00 

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

เพ่ือจดักิจกรรมสร้าง
ความปรองดองในเขต
ต าบลยางค า 

ประชาชนต าบลยางค า 

3.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการห้ิวตะกร้า นุ่งซ่ิน ถือ
ป่ินโต 

20,000.00 

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

เพ่ือเป็นการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

พนกังานและเจา้หนา้ท่ี ทต. 

4.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

400,000.00 

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

เพ่ือเป็นการป้องกนัและ
เฝ้าระวงัความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น
ประชาชนต าบลยางค า 

จดัเวรยามเฝ้าระวงัเพ่ือป้องกนัและเฝ้าระวงัภยั 

5.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

35,000.00 

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

เพ่ือป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

6.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

35,000.00 

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

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุด
บริการในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

7.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(อคัคีภยั) 

30,000.00 

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

จดัอบรมให้ความรู้การ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (อคัคีภยั) 

บุคคลากรและประชาชนในเขตต าบลยางค า 

8.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
(จดัตั้ง) 

0.00 

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

เพ่ือส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพ อปพร. 

สมาชิก อปพร. 

9.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
ป้องกนัและระงบัเหตุสาธารณภยั
(ซ้อมแผน) 

50,000.00 

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

เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับอบรมมี
ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและระงบัเหตุสา
ธารณภยั 

ต าบลยางค า 

10.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ

เพ่ือให้นกัเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มีความรู้
ดา้นวิชาเรียนมากข้ึน 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 



วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

11.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็สมัพนัธ์ 

20,000.00 

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

เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการ
ของเดก็นกัเรียน 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 

12.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสานสมัพนัธ์เดก็เลก็กบั
ผูป้กครอง 

10,000.00 

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

เพ่ือปลูกฝังให้เดก็
ตระหนกัถึงความส าคญั
ของผูป้กครอง 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 

13.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ 

50,000.00 

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

เพ่ือจดักิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ 

เดก็นกัเรียน ศพด. 

14.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการปิดเทอมเพ่ิม
ประสบการณ์บริหารรายได ้

0.00 

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

จดักิจกรรมช่วงปิดเทอม
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ให้แก่เดก็นกัเรียน 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

15.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการผูสู้งอาย ุเล่านิทานปลูก
ฝันวยัเดก็ 

10,000.00 

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

เพ่ือปลูกฝังให้เดก็มีนิสยั
รักการอ่าน 

เดก็นกัเรียน ศพด. 

16.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจดัหาส่ือนวตักรรมทาง
การศึกษา 

120,000.00 

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

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนไดมี้
ส่ือเพ่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 

17.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการคา่อาหารเสริม(นม) 0.00 

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

เพ่ือจดัซ้ืออาหารเสริม
(นม)ให้แก่เดก็นกัเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 



18.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ศพด.) 

833,000.00 

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

เพ่ือจดัซ้ืออาหารกลางวนั
ให้แก่เดก็นกัเรียน ศพด. 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 

19.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็)
(รายหวั) 

289,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าจดัหาส่ือการ
เรียนการสอนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

นกัเรียนศูนย ์พฒันาเดก็เลก็ 

20.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็)(ค่าหนงัสือเรียน) 

34,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าหนงัสือเรียน
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

เดก็นกัเรียนอายุ 3 - 5 ปี 

21.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็)(ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

34,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าพฒันา
กิจกรรมผูเ้รียนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

22.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็)(ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน) 

51,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียนให้แก่เดก็
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

23.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็)(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

51,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่เดก็นกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เดก็นกัเรียนอาย ุ3 - 5 ปี 

24.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั
โรงเรียน) 

2,780,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวนัส าหรับเดก็
นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

เดก็นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

25.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เดก็
นกัเรียน 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ี 



วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

26.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกสมอง ซ่อมแซม 
ปัญญา 

20,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

สนง. กศน.หนองเรือ 

27.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ เพ่ือ
อาหารกลางวนั 

30,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงไก่
ส าหรับใชใ้นอาหาร
กลางวนัเดก็นกัเรียน 

รร.บา้นดอนแขม 

28.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการส่งเสริม 
สุขภาพพลานามยันกัเรียน 

40,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมี
กิจกรรมร่วมกนั  

โรงเรียน สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี 

29.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการตามรอยพ่อหลวง อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

30,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  

รร.บา้นดอนหนั สระบวั 

30.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง  

รร.บา้นหนองหวา้ ประชารัฐ 

31.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาส่ือการเรียน การ
สอนเพ่ือการศึกษา 

40,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

รร.บา้นหนองแวง ภูเขา 

32.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียนอ่าน 
ออกเขียนไดใ้น 1 ปี ดว้ยกระบวน 
การเรียนรู้ตามแนวคิด BBL 

30,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

รร.บา้นยางค า 

33.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี

โครงการส่งเสริมการสอนภาษา 
องักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ 

30,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

รร.บา้นยางค า 



คุณภาพ ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

34.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียนประถมศึกษา ใน
เขตต าบลยางค า 

20,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนในเขต
พ้ืนท่ี ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  

รร. สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ี 

35.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
"ห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ สู่
ชุมชน"  

30,000.00 

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

เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องเรียนธรรมชาติ  

รร.มธัยมตลาดใหญ่ วิทยา 

36.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการส่งเสริม 
สุขภาพพลานามยันกัเรียน 

10,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนมี 
กิจกรรมร่วมกนั  

รร.มธัยมตลาดใหญ่ วิทยา 

37.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมดา้นการเรียน การ
สอน 

10,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

รร.มธัยมตลาดใหญ่ วิทยา 

38.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการ พฒันา 
คุณธรรม จริยธรรมและวินยั 
นกัเรียน  

40,000.00 

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

เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

รร.มธัยมตลาดใหญ่ วิทยา 

39.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการจา้งเหมาบริการ รถรับ - 
ส่ง นกัเรียนศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็
บา้นดอนคอม 

100,000.00 

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

เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมเดก็ 
ท่ีมีฐานะยากจนและดอ้ย 
โอกาสทางสงัคมให้ได ้
รับการเรียน  

เดก็นกัเรียนใน เขตพ้ืนท่ี 

40.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมหน่ึงต าบล หน่ึง
ทีมกูชี้พกูภ้ยั 

0.00 

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

เพ่ือเป็นการฝึกอบรม 
ทบทวนเจา้หนา้ท่ีกูชี้พ 

กูภ้ยั  
จดัฝึกอบรม ทบทวนเจา้หนา้ท่ี กูชี้พกูภ้ยั 

41.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพ ผูสู้งอายุ 0.00 

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

เพ่ือส่งเสริมดูแลและ
พฒันา ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ 

ผูสู้งอายใุนเขต พ้ืนท่ี 

42.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน 
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็ พระเจา้

50,000.00 

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

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ 
ด าเนินการส ารวจขอ้มูล
ข้ึน ทะเบียนสตัวแ์ละ

จ านวนสุนขัและ แมวในพ้ืนท่ี 



ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี 

ด าเนิน การฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรค พิษสุนขับา้  

43.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสา 
สมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.)กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข 
ต าบลยางค า 

200,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมดูแลสุขภาพ 

ให้แก่ประชาชน  
อาสาสมคัร สาธารณสุข ต าบลยางค า 

44.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอาสาสมคัรดูแล ผูสู้งอายุ
และผูพิ้การ 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนเลง็เห็น 

ผูสู้งอาย ุผูสู้งอายแุละผู้
พิการ  

ผูสู้งอายใุนเขต พ้ืนท่ี 

45.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาด อ าเภอ
หนองเรือ 

50,000.00 

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

เพ่ือจดัหารายไดน้ าไปใช้
ใน กิจการดา้นการ
บรรเทาทุกข ์ราษฎรผู้
ยากไร้หรือผูด้อ้ย โอกาส  

ก่ิงกาชาด อ าเภอหนองเรือ 

46.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการงานศพปลอดเหลา้ และ
ปลอดการพนนั 

0.00 

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

เพ่ือลดปัญหาดา้นสุขภาพ 

การเกิดอบุติัเหตุ ปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว  

ประชาชน ต าบลยางค า 

47.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการอบรมการ ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา ยาเสพติด 

50,000.00 

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

เพ่ือด าเนินการป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหา ยาเสพ
ติด  

ประชาชน ต าบลยางค า 

48.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการรณรงคด์า้นวินยัจราจร 30,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบั
ดา้น วินยัจราจร  

ประชาชน ต าบลยางค า 

49.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ 
พฒันากลุ่มสตรีต าบลยางค า 

50,000.00 

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

เพ่ือให้กลุ่มสตรีในชุมชน 

มีความเขม้แขง็อยา่ง
ย ัง่ยืน  

คณะกรรมการ พฒันาสตรี ต าบลยางค า 

50.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ ์สืบ
สาน และถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน 

30,000.00 

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

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 
อนุรักษ ์สืบสานและ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

51.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน ส าหรับ ศพด. 

50,000.00 

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

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ส าหรับ ศพด.  

ต าบลยางค า 

52.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน (ลอยกระทง) 

120,000.00 

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

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน 

วฒันธรรมและประเพณี 

ทอ้งถ่ิน  
ต าบลยางค า 

53.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการบุญเดือนหก ตามฮีตสิบ
สองคองสิบส่ี (กิจกรรมบุญบั้งไฟ) 

0.00 

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

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน 

วฒันธรรมและประเพณี 

ทอ้งถ่ิน  
ต าบลยางค า 



การศึกษา 

54.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมอนุรักษแ์ละ 
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา 

80,000.00 

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

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน ฟ้ืนฟู 
พระพุทธศาสนา  

วดัสวรรคงคา 

55.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการฮีตฮอยอีสาน งานของดี 
อ าเภอหนองเรือ 

50,000.00 

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

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน 

วฒันธรรมและประเพณี 

ทอ้งถ่ิน  
ต าบลยางค า 

56.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชน ท า
ความดีตามหลกัพระพุทธ ศาสนา 

50,000.00 

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

เพ่ืออนุรักษสื์บสาน 

ศาสนา วฒันธรรมและ 
ประเพณีทอ้งถ่ิน  

ต าบลยางค า 

57.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอล ตา้น
ยาเสพติด 

100,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 

เกิดความสามคัคีและ
เสริม สร้างความสมัพนัธ์
อนัดี  

ต าบลยางค า 

58.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาภายใน ต าบล
ยางค า "ล าห้วยยางคพั" 

300,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 

เกิดความสามคัคีและ
เสริม สร้างความสมัพนัธ์
อนัดี  

ต าบลยางค า 

59.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และ
นนัทนาการโดยการจดัหา อุปกรณ์
กีฬา 

100,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชน มีสุขภาพ
พลานามยัท่ี สมบูรณ์
แขง็แรง  

ต าบลยางค า 

60.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ 
ผูสู้งอาย ุ

0.00 

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

เพ่ือด าเนินการจ่ายเบ้ีย ยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ 

ผูสู้งอายใุน เขตพ้ืนท่ี 

61.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนการเสริม สร้าง
สวสัดิการทางสงัคมให้แก่ คน
พิการหรือทพุพลภาพ 

0.00 

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

เพ่ือด าเนินการจ่ายเบ้ีย 
ให้แก่ผูพิ้การหรือ ทุพพล
ภาพ  

ผูพิ้การหรือ ทุพพลภาพ ในเขตพ้ืนท่ี 

62.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ 
ผูป่้วยเอดส์ 

0.00 

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

เพ่ือด าเนินการจ่ายเบ้ีย ยงั
ชีพผูป่้วยเอดส์  

ผูป่้วยเอดส์ใน เขตพ้ืนท่ี 



63.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสมทบกองทุนสวสัดิการ 
ชุมชนต าบลยางค า 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชน รู้จกัการประหยดั
และ การออม  

กองทุนสวสัดิการ ชุมชน 

64.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

โครงการสมทบกองทุนหลกั 
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

213,750.00 

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ แห่งชาติ 
(สปสช.)  

กองทุน หลกัประกนั สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

65.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ การปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสุขภาพเดก็ ของ
สมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 1) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา 
และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่ท่ี 1 

66.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 
1) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่ท่ี 1 

67.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ้ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 1) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียง มะเร็ง
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 1 

68.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 2) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่ท่ี 2 

69.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 2) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 2 

70.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 
2) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่ท่ี 2 

71.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 3) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

72.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันา พรรณวดี) (หมู่ท่ี 
3) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 



73.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

หมู่บา้นตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน
ของสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (หมู่ท่ี 3) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

74.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี 
(หมู่ท่ี 4) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นดอนแขม หมู่ท่ี 4 

75.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 4) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นดอนแขม หมู่ท่ี 4 

76.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ การปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสุขภาพเดก็ ของ
สมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 4) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา 
และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นดอนแขม หมู่ท่ี 4 

77.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
5) 

8,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 5 

78.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 5) 

6,785.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 5 

79.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ การปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสุขภาพเดก็ ของ
สมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 5) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา 
และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 5 

80.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
6) 

6,400.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นดอนคอม หมู่ท่ี 6 

81.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 6) 

5,700.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นดอนคอม หมู่ท่ี 6 

82.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 6) 

7,900.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นดอนคอม หมู่ท่ี 6 



83.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
7) 

8,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 7 

84.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี 
(หมู่ท่ี 7) 

7,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 7 

85.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 7) 

7,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 7 

86.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 8) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 8 

87.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 8) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 8 

88.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
8) 

8,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 8 

89.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 9) 

8,300.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นหนองนางวงษ ์หมู่ท่ี 9 

90.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 9)  

5,300.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองนางวงษ ์หมู่ท่ี 9 

91.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
9) 

6,825.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นหนองนางวงษ ์หมู่ท่ี 9 

92.  
ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข

6,400.00 
ส านกัปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 

เยาวชนใน บา้นหนองแดง หมู่ท่ี 10 



คุณภาพ ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
10) 

ส านกังานปลดั อบต. และห่างไกลยาเสพติด  

93.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี 
(หมู่ท่ี 10) 

10,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกบัการใชเ้กลือ 
ไอโอดีน  

ประชาชน บา้นหนองแดง หมู่ท่ี 10 

94.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 10) 

5,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นหนองแดง หมู่ท่ี 10 

95.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 11) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นแดงนอ้ย หมู่ท่ี 11 

96.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 11) 

6,000.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นแดงนอ้ย หมู่ท่ี 11 

97.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
11) 

6,400.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นแดงนอ้ย หมู่ท่ี 11 

98.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 12) 

6,500.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 12 

99.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 12)  

6,675.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 12 

100.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ รณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
12) 

7,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 12 

101.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ตามโครงการรณรงคแ์ละ แกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ 

7,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 



วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น ทูล 
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช 
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
13) 

102.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 13) 

7,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 

103.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ การปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสุขภาพเดก็ ของ
สมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 13) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ 
ปรับปรุงภาวะโภชนา 
และสุขภาพเดก็  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 

104.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธาน สมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็ง เตา้
นม (หมู่ท่ี 14) 

5,300.00 

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

เพ่ือให้ความรู้และตรวจ 
คดักรองกลุ่มเส่ียงมะเร็ง 
เตา้นม  

กลุ่มสตรี บา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

105.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บา้น
ตามโครงการ พฒันาระบบ
สุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเดจ็พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 
สยามบรมราช กุมารี (หมู่ท่ี 14) 

8,300.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ กบั
ประชาชนในการ พฒันา
ระบบสุขาภิบาล ใน
โรงเรียนและชุมชน  

ประชาชน บา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

106.  

ยทุธศาสตร์การพฒันา
คนและสงัคมให้ดีและมี
คุณภาพ 

หมู่บา้นตามโครงการ รณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหา ยาเสพติด To be 

number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่น ในชุมชน/หมู่บา้น 

ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์ ราช
กญัญาสิริวฒันาพรรณวดี) (หมู่ท่ี 
14) 

6,000.00 

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

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เยาวชนในการป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด  

เยาวชนใน บา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

107.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการอุดหนุนส านกังาน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองเรือ 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมี ไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ  

ต าบลยางค า 

108.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้าง คอนกรีตเสริม 
เหลก็บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

387,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมี 
เส้นทางในการคมนาคม 
สะดวกข้ึน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทาง 2 ขา้งหรือปริมาณ พ้ืนท่ี คสล.ไม่นอ้ยกว่า 668 

ตร.ม. ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมป้าย โครงการ 1 

ป้าย 

109.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหลก็ บา้นดอนแขม 
หมู่ท่ี 4 

243,000.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ขงัในชุมชน  

ก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีตเสริม เหลก็ บา้นดอนแขม 
หมู่ท่ี 4 ขนาด กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมบ่อพกัขนาด 0.60 x 1.00 เมตร ฝา
ตะแกรงเหลก็ จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

110.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการลงหินคลกุ สายสามแยก
วดัป่า บา้นดอนคอมไปทาง ทิศใต้
บา้นบา้นดอนคอม หมู่ท่ี 6 

384,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมี 
เส้นทางในการคมนาคม 
สะดวกข้ึน  

ลงหินคลุกสายสามแยกวดัป่าบา้นดอน คอมไปทางทิศใต้
บา้นดอนคอม หมู่ท่ี 6 ขนาดกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
1,500 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 525 ลบ.
ม. ตามแบบ ทต. ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

111.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างฝาย น ้าลน้ผา่นล า
ห้วยสวน หม่อนตอนล่าง บา้น
หนองแวง หมู่ท่ี 7 

475,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง

เพ่ือให้ประชาชน มีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภค  

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ผา่นล าห้วยสวนหม่อน ตอนล่าง บา้น
หนองแวง หมู่ท่ี 7 ความกวา้งสนั 4 เมตร ยาว 21 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อมป้าย



ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

โครงการ 1 ป้าย 

112.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงท่ี 1 ถึง 
ช่วงท่ี 3 บา้นหนองนางวงษ ์หมู่ท่ี 
9 

317,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมี 
เส้นทางในการคมนาคม 
สะดวกข้ึน  

ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองนาง
วงษ ์หมู่ท่ี 9 ไหล่ทางช่วงท่ี 1 กวา้ง 1 ม. ยาว 242 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 กวา้ง 1 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. ช่วงท่ี 3 กวา้ง 1 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ี คสล. ช่วงท่ี1,2,3 พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 634 

ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย 

113.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการวางทอ่พีวีซี ส่งน ้าจาก
หนองศาลา ไปหนองคู บา้นหนอง
แดง หมู่ท่ี 10 

429,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชน มีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภค 
บริโภค  

วางท่อพีวีซีส่งน ้าจากหนองศาลา ไปหนองคู บา้นหนอง
แดง หมู่ท่ี 10 ขนาดท่อ พีวีซี 6 น้ิว จ านวน 137 ท่อน 
ตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

114.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหลก็ บา้นแดงนอ้ย (ต่อจาก
เส้นเดิม) หมู่ท่ี 11  

230,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมี 
เส้นทางในการคมนาคม 
สะดวกข้ึน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นแดงนอ้ย (ต่อจาก
เส้นเดิม) หมู่ท่ี 11 ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และกวา้ง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปริมาตรพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกว่า 396 ตร.ม. 
ตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย 

115.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างราง ระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหลก็ บา้นนาง้ิว 
หมู่ 12 

0.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ขงัในชุมชน  

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม เหลก็ บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
12 ช่วงท่ี 1 ยาว 86 เมตร กวา้ง 0.25 เมตร และช่วงท่ี 
2,3 กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 64 เมตร ตามแบบ ทต.
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

116.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างราง ระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหลก็ เส้นขา้งบา้น 
นายบุญเรือง ดีเลิศ บา้นยางค า หมู่
ท่ี 13 

128,000.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ขงัในชุมชน  

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม เหลก็ เส้นขา้งบา้น 
นายบุญเรือง ดีเลิศ บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ 
ทต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

117.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างราง ระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหลก็ เส้นขา้งบา้น 
นางบุญเฉลิม ตาแหวน บา้นยางค า 
หมู่ท่ี 13 

157,000.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ขงัในชุมชน  

ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม เหลก็ เส้นขา้งบา้น 
นางบุญเฉลิม ตาแหวน บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 ขนาด กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ 
ทต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

118.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างราง ระบายน ้า
คอนกรีต เสริมเหลก็ เส้นทิศเหนือ 
ถนนไปหนองบกัเทียว บา้นยางค า 
หมู่ท่ี 14 

429,000.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
ขงัในชุมชน  

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ขงัในชุมชน 

119.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างต่อเติม อาคาร
ห้องส านกังานอาคาร หลงัใหญ่ 

357,000.00 

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

เพ่ือปรับปรุงต่อเติม 
อาคารส านกังาน เทศบาล  

ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องส านกังานอาคาร หลงัใหญ่ 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 6 เมตร โล่งล่าง พร้อมเปล่ียน
หลงัคาอาคารเดิม และทาสี ตามแบบ ทต.ก าหนด พร้อม
ป้าย โครงการจ านวน 1 ป้าย 

120.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้น
ยางค า หมู่ท่ี 1 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้นยางค า ม.1 โดยการขดุ
เจาะบ่อบาาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 น้ิว (แบบปิด) 
ความลึกไม่นอ้ยกว่า 65 เมตร มีปริมาตรน ้าไม่นอ้ยกว่า 3 

ลบ.ม. ต่อชัว่โมง ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม
ใตน้ ้า (Submersible pump) ขนาด 1.5 แรงมา้ 
220 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (control 

box) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์และป้ายโครงการ 1 ชุด 

121.  
ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า

ขดุลอกหนองขม้ิน บา้นดอนแขม 
หมู่ท่ี 4 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

ขดุลอกหนองขม้ิน บา้นดอนแขม ม. 4 ขดุลอกขนาดปาก
บ่อกวา้ง 50 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี



อยู ่ สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

ปริมาตรดินขดุไม่นอ้ยกว่า 16,500 ลบ.ม. (ปกติ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด  

122.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้น
นาง้ิว หมู่ท่ี 5 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้นนาง้ิว ม.5 โดยการขดุ
เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว (แบบปิด) 
ความลึกไม่นอ้ยกว่า 65 เมตร มีปริมาตรน ้าไม่นอ้ยกว่า 3 

ลบ.ม. ต่อชัว่โมง ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม
ใตน้ ้า (Submersible pump) ขนาด 1.5 แรงมา้ 
220 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (control 

box) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์และป้ายโครงการ 1 ชุด 

123.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ขดุลอกฝายหนองไผ ่บา้นดอนหนั 
หมู่ท่ี 8 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภค 
บริโภค 

ขดุลอกฝายหนองไผ ่บา้นดอนหนั ม.8 ขดุลอกขนาดปาก
บ่อกวา้ง 44 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขดุไม่นอ้ยกว่า 12,150 ลบ.ม. (ปกติ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด  

124.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้น
แดงนอ้ย หมู่ท่ี 11 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้นแดงนอ้ย ม.11 โดยการ
ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว (แบบปิด) 
ความลึกไม่นอ้ยกว่า 65 เมตร มีปริมาตรน ้าไม่นอ้ยกว่า 3 

ลบ.ม. ต่อชัว่โมง ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม
ใตน้ ้า (Submersible pump) ขนาด 1.5 แรงมา้ 
220 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (control 

box) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์และป้ายโครงการ 1 ชุด 

125.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ขดุลอกฝายโสกแค บา้นนาง้ิว หมู่ท่ี 
12  

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

ขดุลอกฝายโสกแค บา้นนาง่้ิว ม.12 ขดุลอกขนาดปากบ่อ
กวา้ง 20 เมตร ยาว 157 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขดุไม่นอ้ยกว่า 8,450 ลบ.ม. (ปกติ) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ชุด  

126.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้น
นาง้ิว หมู่ท่ี 12 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภค 

เจาะบ่อบาดาลประจ าหมู่บา้น บา้นนาง้ิว ม.12 โดยการขดุ
เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว (แบบปิด) 
ความลึกไม่นอ้ยกว่า 65 เมตร มีปริมาตรน ้าไม่นอ้ยกว่า 3 

ลบ.ม. ต่อชัว่โมง ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม
ใตน้ ้า (Submersible pump) ขนาด 1.5 แรงมา้ 
220 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (control 

box) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์และป้ายโครงการ 1 ชุด 

127.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
ต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

วางท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

0.00 

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

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขงัในชุมชน 

วางท่อลอดเหล่ียม คสล. โดยวางทอ่ลอดเหล่ียม คสล. ขนา 
1.20x1.20x1.00 ม. (มอก.1166) จ านวน 10 

ท่อน และลงหินคลุกเกล่ียเรียบไม่นอ้ยกว่า 5 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด 

128.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
การทอ่งเท่ียว 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพใน ทอ้งถ่ิน 

30,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

และพฒันากลุ่มอาชีพ  
กลุ่มอาชีพใน เขตพ้ืนท่ี 

129.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเท่ียว 

โครงการนอ้มน าปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุน การนอ้มน า
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้ 

คณะกรรมการ ต าบลยางค า 

130.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มจกั
สานผลิตภณัฑ์ จากไมไ้ผ่ 

30,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน 

และพฒันากลุ่มอาชีพ  
กลุ่มจกัสาน ผลิตภณัฑจ์าก ไมไ้ผ่ หมู่ท่ี 2 

131.  

ยทุธศาสตร์พฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
การท่องเท่ียว 

โครงการไร่นาสวนผสม ตามหลกั
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

200,000.00 

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

เพ่ือส่งเสริมและพฒันา 
อาชีพเกษตรกรรม  

ต าบลยางค า 



132.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการธนาคารขยะ 0.00 

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

เพ่ือแกปั้ญหาขยะและ 
ส่ิงปฏิกูลในชุมชน  

ต าบลยางค า 

133.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการหมู่บา้นสะอาด ปราศจาก
มลภาวะท่ีเป็นพิษ 

100,000.00 

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

เพ่ือแกปั้ญหาขยะและ 
ส่ิงปฏิกูลในชุมชน  

ต าบลยางค า 

134.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม พืช
ตามแนวพระราชด าริ สมเดจ็
พระเทพฯ (อพ.สธ.) 

100,000.00 

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

เพ่ือเป็นการอนุรักษ ์
พนัธุกรรมพืชตามแนว 
พระราชด าริ  

ต าบลยางค า 

135.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการทอ้งถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ 
รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ 

50,000.00 

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

เพ่ืออนุรักษฟ้ื์นฟู 
ธรรมชาติ  

ต าบลยางค า 

136.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการรณรงคพ์ฒันา 
ส่ิงแวดลอ้ม 

168,000.00 

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

เพ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชน  

ต าบลยางค า 

137.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจดังานรัฐพิธี 10,000.00 

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

เพ่ือแสดงออกถึงการมี 
ส่วนร่วมในงานรัฐพิธี 
และวนัส าคญัต่างๆ  

ท่ีท าการปกครอง อ าเภอหนองเรือ 

138.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 0.00 

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

เพ่ือพฒันาการบริหาร 
งานบุคลากรของ ทต.ยาง
ค า  

บุคลากร ทต.ยางค า 

139.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจดักิจกรรมในวนัส าคญั 
ส าหรับ ศพด. 

10,000.00 

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

เพ่ือจดักิจกรรม งานฐัพิธี
และวนัส าคญั ต่างๆ  

ทต.ยางค า และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

140.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการฝึกศึกษาเพ่ิมพูนทกัษะ 
ให้แก่ผูดู้แลเดก็ 

50,000.00 

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

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน 

ความรู้แก่ผูดู้แลเดก็  
ผูดู้แลเดก็เลก็ 

141.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
อยา่งมีส่วนร่วม 

30,000.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนและ 
ภาคีการพฒันามี ส่วน
ร่วมในการพฒันา แบบ
บูรณาการ  

ต าบลยางค า 

142.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการส่งเสริมการพฒันา 
ทอ้งถ่ินแบบบรูณาการร่วมกบั ภาคี
เครือข่ายทอ้งถ่ิน 

0.00 

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

เพ่ือให้ประชาชนและ 
ภาคีทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ประชาชนและ ภาคีการพฒันา ท่ีเก่ียวขอ้ง 

143.  

ยทุธศาสตร์พฒันาการ
บริหารองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ 

โครงการพฒันาศกัยภาพ 
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา 
เทศบาลต าบลยางค า 

0.00 

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

เพ่ือให้การพฒันา เป็นไป
ตามระเบียบ มี
ประสิทธิภาพสามารถ 
แกไ้ขปัญหาความ 
ตอ้งการของประชาชน 

ในทอ้งถ่ิน  

คณะกรรมการ จดัท าแผนพฒันา เทศบาล 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลยางค า มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 93 โครงการ จ านวนเงิน 10,011,535 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ จ านวนเงิน 9,345,194 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 78 5,833,394.00 78 5,833,394.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 11 3,359,500.00 11 3,359,500.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 1 100,000.00 1 100,000.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2 42,300.00 2 42,300.00 

ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 93 9,345,194.00 93 9,345,194.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลต าบลยางค า ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการห้ิวตะกร้า นุ่งซ่ินถือ
ป่ินโต 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

2.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนั
และความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

400,000.00 384,300.00 384,300.00 15,700.00 

3.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

35,000.00 12,600.00 12,600.00 22,400.00 

4.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้
ดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (อคัคีภยั) 

30,000.00 29,850.00 29,850.00 150.00 

5.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการป้องกนัและระงบั
เหตุสาธารณภยั(ซ้อมแผน) 

50,000.00 49,949.00 49,949.00 51.00 

6.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการแข่งขนักีฬาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สมัพนัธ์ 

20,000.00 17,880.00 17,880.00 2,120.00 

7.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการจดัหาส่ือและ
นวตักรรมทางการศึกษา 

120,000.00 119,990.00 119,990.00 10.00 

8.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
อาหารกลางวนั ศพด.) 

833,000.00 750,000.00 750,000.00 83,000.00 

9.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (รายหวั)) 

289,000.00 273,700.00 273,700.00 15,300.00 

10.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
(ศพด.)(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

34,000.00 19,600.00 19,600.00 14,400.00 

11.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย 34,000.00 19,600.00 19,600.00 14,400.00 



และมีคุณภาพ การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
(ศพด.)(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

12.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
(ศพด.)(ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน) 

51,000.00 29,700.00 29,700.00 21,300.00 

13.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
(ศพด.)(ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน) 

51,000.00 29,700.00 29,700.00 21,300.00 

14.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวนั) 

2,780,000.00 2,722,000.00 2,722,000.00 58,000.00 

15.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการฝึกฝน
สมอง ซ่อมแซมปัญญา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการเล้ียงไก่พนัธ์ุุไข่
เพ่ืออาหารกลางวนั (รร.บา้น
ดอนแขม) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

17.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการส่งเสริม
สุขภาพพลานามยันกัเรียน 
(รร.ในเขตพ้ืนท่ี) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

18.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการตามรอยพ่อหลวง 
อยูอ่ยา่งพอเพียง (รร.บา้น
ดอนหนัสระบวั) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

19.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(รร.บา้นหนองหวา้ประชา
รัฐ) 

50,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

20.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาส่ือการเรียน
การสอนเพ่ือการศึกษา (รร.
บา้นหนองแวงภูเขา) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

21.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน
อ่านออกเขียนไดใ้น 1 ปี 
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวความคิด BBL (รร.
บา้นยางค า) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการสอน
ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(รร.บา้นยางค า) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

23.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน
ประถมศึกษาในเขตต าบลยาง
ค า (รร.ในเขตพ้ืนท่ี) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



24.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติแหล่ง
เรียนรู้สู่ชุมชน (รร.มธัยม
ตลาดใหญ่วิทยา) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

25.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการส่งเสริม
สุขภาพพลานามยั
นกัเรียน (รร.มธัยมตลาด
ใหญ่วิทยา) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

26.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมดา้นการ
เรียนการสอน (รร.มธัยม
ตลาดใหญ่วิทยา) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

27.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการค่ายวิชาการ พฒันา
คุณธรรม จริยธรรม และ
วินยันกัเรียน (รร.มธัยม
ตลาดใหญ่วิทยา) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

28.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการจา้งเหมาบริการรถ
รับ ส่งนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้นดอนคอม 

100,000.00 57,050.00 57,050.00 42,950.00 

29.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระ
เจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขตัติยราชนารี 

50,000.00 49,980.00 49,980.00 20.00 

30.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการอบรมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 49,960.00 49,960.00 40.00 

31.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
และประเณีทอ้งถ่ิน (ลอย
กระทง) 

120,000.00 113,300.00 113,300.00 6,700.00 

32.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

33.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการฮีตฮอยอีสาน งาน
ของดีอ าเภอหนองเรือ 

50,000.00 47,600.00 47,600.00 2,400.00 

34.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนท าความดีตามหลกั
พระพุทธศาสนา 

50,000.00 18,100.00 18,100.00 31,900.00 

35.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
และนนัทนาการโดยการ
จดัหาอุปกรณ์กีฬา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

36.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

213,750.00 213,750.00 213,750.00 0.00 

37.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

38.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 



รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

39.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

40.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

41.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

42.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

43.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

44.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

45.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

46.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

47.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

48.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 4 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 



49.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 1 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

50.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 5 

6,785.00 6,785.00 6,785.00 0.00 

51.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 1 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

52.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 9 

6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 

53.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 6 

5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00 

54.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 6 

7,900.00 7,900.00 7,900.00 0.00 

55.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 1 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

56.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 7 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

57.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 7 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

58.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 8 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

59.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 8 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 



60.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 11 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

61.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 9 

8,300.00 8,300.00 8,300.00 0.00 

62.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 9 

5,300.00 5,300.00 5,300.00 0.00 

63.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 12 

6,825.00 6,825.00 6,825.00 0.00 

64.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 9 

6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 

65.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 10 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

66.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 10 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

67.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 11 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

68.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 11 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

69.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 6 

6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 

70.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี โครงการสืบสานพระราช 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 



และมีคุณภาพ ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 12 

71.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 12 

6,675.00 6,675.00 6,675.00 0.00 

72.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 13 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

73.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 13 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

74.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 13 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

75.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเดก็
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 13 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

76.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม หมู่ท่ี 14 

5,300.00 5,300.00 5,300.00 0.00 

77.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการพฒันาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ท่ี 14 

8,300.00 8,300.00 8,300.00 0.00 

78.  
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดี
และมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 

number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/
หมู่บา้น ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันา
พรรณวดี) หมู่ท่ี 7 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

79.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 3 

387,000.00 352,000.00 352,000.00 35,000.00 

80.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างร่องระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ บา้น
ดอนแขม หมู่ท่ี 4 

243,000.00 234,000.00 234,000.00 9,000.00 



81.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ลงหินคลุกสายสามแยกวดัป่า
บา้นดอนคอมไปทางทิศใต้
บา้นบา้นดอนคอมหมู่ท่ี 6 

384,000.00 375,500.00 375,500.00 8,500.00 

82.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ผา่นล า
ห้วยสวนหม่อนตอนล่าง 
บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 7 

475,000.00 460,000.00 460,000.00 15,000.00 

83.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วงท่ี 1 

ถึง ช่วงท่ี 3 บา้นหนองนาง
วงษ ์หมู่ท่ี 9 

317,000.00 315,000.00 315,000.00 2,000.00 

84.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ เส้นทิศ
เหนือถนนไปหนองบกัเทียว 
บา้นยางค า หมู่ท่ี 14 

429,000.00 410,000.00 410,000.00 19,000.00 

85.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นแดงนอ้ย(ต่อจาก
เส้นเดิม) หมู่ท่ี 11 

230,000.00 214,000.00 214,000.00 16,000.00 

86.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ เส้นขา้ง
บา้นนายบุญเรือง ดีเลิศ บา้น
ยางค า หมู่ท่ี 13 

128,000.00 122,000.00 122,000.00 6,000.00 

87.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ เส้นขา้ง
บา้นนางบุญเฉลิม ตาแหวน 

บา้นยางค า หมู่ท่ี 13 

157,000.00 150,000.00 150,000.00 7,000.00 

88.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

วางท่อพีวีซีส่งน ้าจากหนอง
ศาลาไปหนองคู บา้นหนอง
แดง หมู่ท่ี 10 

429,000.00 371,000.00 371,000.00 58,000.00 

89.  
ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่า
อยู ่

ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้อง
ส านกังานอาคารหลงัใหญ่ 

357,000.00 356,000.00 356,000.00 1,000.00 

90.  
ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการนอ้มน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

91.  
ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการหมู่บา้นสะอาด
ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ 

100,000.00 12,300.00 12,300.00 87,700.00 

92.  
ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการทอ้งถ่ินไทย รวมใจ
ภกัด์ิ รักษพ้ื์นท่ีสีเขียวเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ 

50,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 

93.  
ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่
ความเป็นเลิศ 

โครงการจดังานรัฐพิธี 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

เทศบาลต าบลยางค า หนองเรือ จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคมให้ดีและมีคุณภาพ 136 29,605,000.00 106 7,310,535.00 78 5,833,394.00 78 5,833,394.00 



2.ยทุธศาสตร์พฒันาต าบลและชุมชนให้น่าอยู ่ 46 9,593,400.00 21 3,536,000.00 11 3,359,500.00 11 3,359,500.00 

3.ยทุธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว 5 390,000.00 4 360,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

4.ยทุธศาสตร์พฒันาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7 468,000.00 5 418,000.00 2 42,300.00 2 42,300.00 

5.ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 9 1,720,000.00 7 100,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

รวม 203 41,776,400.00 143 11,724,535.00 93 9,345,194.00 93 9,345,194.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลยางค า ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

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

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลยางค าทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2564 

 
 

                                                              นายกเทศบาลต าบลยางค า 
 

ขอ้มูล ณ 22/04/2564 

 
 


