
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๔ 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ   การใช้จ่าย   และ
ผลการดําเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ ๓๐(๕)  กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อ   สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวไป  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐   มาตรา   ๒๘๗   วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ ๓๐(๕)  อบต.กระโทก จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.
กระโทก  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.กระโทก  
     " นําการศึกษา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรม 
นําเท่ียวปรางค์พะโค" 

ข. พันธกิจ ของอบต.กระโทก  
�. ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
�. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
�. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถ่ิน 
�. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
�. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 
�. บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
�. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
�. ส่งเสริมให้เป็นตําบลสุขภาพดี 10 ตัวชี้วัด 
	. สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กระโทกได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
     ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
�. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี      ท้องถ่ิน ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การเป็นศูนย์กลางฝึก  อบรมสัมมนา กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียวและ
นันทนาการ 
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�. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
�. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
�. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเท่ียวและป้ายบอกทาง 
�. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
�. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
       ๑.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการท่ีดี 

๒. ส่งเสริมการกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
�. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพ่ือการพาณิชย์ 
�. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
�. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
�. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
�. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
�. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
�. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
�. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
�. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถ่ินและชุมชน 
�. การกําจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะระดับอําเภอ 
�. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย ในชุมชนและท้องถ่ิน 
�. การจัดการ การบํารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
�. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถ่ินรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด พลังงาน 
�. การปลุกจิตสํานึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์และส่งเสริม

การค้นหาสิ่งอ่ืนๆ ในท้องถ่ินไปทดแทนพลังงาน 
�. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
�. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําและการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถ่ิน 
�. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
�. การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินอ่ืน 
�. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ํา 
�. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
�. การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
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�. การผังเมืองของท้องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        ๑.   การจัดการศึกษา 
              ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยบูรณาการกับการ ศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
              ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส และ ผู้ติดเชื้อ HIV
จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬา นานาชาติ 
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางน้ํา 
๕. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการ ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด

และโรคไม่ติดต่อ การพ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
๖. การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
๗. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตสํานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชน 
๘. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ น้ําแก้จน 
�. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ําคลองน้ํา และ

การกระจายการใช้ประโยชน์ 
�. ก่อสร้างระบบแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
�. การพัฒนาลุ่มน้ํา     

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
๑.  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
๒. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
๓. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๔. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใช้เกษตรอินทรีย์ แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

ง. การวางแผนพัฒนา 
     อบต.กระโทก ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕4-๒๕๕6)   ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการ   เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป    
     อบต.กระโทก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕4-๒๕๕6)   เม่ือวันท่ี  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕3 
โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕4-๒๕๕6)   รวม  ๑๕๔  โครงการ 
งบประมาณ  ........................................................   บาท    สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้      
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ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ลําดับ ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณ โครงก

าร 
งบประมาณ โครงก

าร 
งบประมาณ 

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๑๗๐,๐๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

๓๔ ๖,๕๘๓,๐๐๐ ๓๒ ๔,๙๖๙,๐๐๐ ๓๐ ๔,๒๖๙,๐๐๐ 

๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ 
สามารถทางเศรษฐกิจและ 
บรรเทาปัญหาความยากจน 

๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๒๐๐,๐๐๐ 

๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้
เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 

๓ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐ 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๔๑ ๑๒,๖๐๒,๘๐๐ ๓๑ ๕,๒๕๓,๐๐๐ ๓๑ ๗,๖๑๐,๐๐๐ 

๖ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๕๕ ๘,๙๗๘,๓๐๐ ๕๓ ๖,๒๓๕,๘๐๐๐ ๕๓ ๖,๖๓๘,๓๐๐ 

๗ ยุทธศาสตร์น้ําแก้จน ๑๐ ๒,๓๓๓,๒๐๐ ๒ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๑,๐๔๖,๐๐๐ 

๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ ๕ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๕ ๒๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ 

 รวม ๑๕๔ ๓๓,๖๑๗,๓๐๐ ๑๓๔ ๑๗,๖๒๐,๐๐๐ ๑๓๔ ๑๖,๓๑๓,๓๐๐ 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
                    ผู้บริหารอบต.กระโทก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี   ๑  ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน  63  โครงการ   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 23 4,749,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลอย่างยั่งยืน 1 69,600 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 2,219,500 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 27 4,700,72 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ นํ้าแก้จน -  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 5,000 

รวม 89 13,929,780 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดเก็บข้อมูล(จปฐ.กชช.
๒ค.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

๑๐,๐๐๐ เพื่อสนับสนุนเป็น คชจ.
ให้ผู้จัดเก็บและผู้บันทึก
ข้อมูล จปฐ. 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดเก็บข้อมูล
(จปฐ.กชช.2ค.) 1คร้ัง 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป
ด้านเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา และ
ค่าจ้างช่ัวคราว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

๓,๒87,68๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป
ด้านค่าตอบแทน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,๖1๕,8๐๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต. 
กระโทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป
ด้านค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการ 
-ค่าธรรมเนียมและ-
ค่าลงทะเบียน 
-ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ 
-ค่าจ้างเหมาบริการ 
-ค่ารับวารสารส่ิงพิมพ์
ต่างๆ  

รายได้จัดเก็บ
เอง 

๑59,980 การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป 
-ค่าเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภาฯค่ารับรอง
ในการต้อนรับหรือ
บุคคล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

๓๐,๐๐๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต. 
กระโทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป
ด้านการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

๑๕๐,๐๐๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป
ด้านรายจา่ยเกีย่วกับ
การปฏิบัติราชาการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น 
-ค่าเดินทางไปราชการ 
-ค่าค่าพวงมาลัยช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

75,๐๐๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

งานการบริหารท่ัวไป 
-ค่าวัสดุสํานักงาน 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 
-วัสดุเช้ือ 
เพลิงและหล่อล่ืน 
-วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่วัสดุ 
-คอมพิวเตอร์วัสดุ 
-เคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค 
-วัสดุก่อสร้าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

410,๐๐๐ การปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจํา และค่าจา้ง
ช่ัวคราว 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

ค่าไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา 
ค่าโทรศัพท์ 
ค่าไปรษณียากร 
ค่าบริการทางด้านการ
โทรคมนาคม 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

๑70,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๐. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

60,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการกอง
ทุนการศึกษาเพือ่
พัฒนาความรู้ในระดับ
ปริญญาตรีและโท 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

120,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

73,5๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต. 
กระโทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

48,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการเงินสํารองจ่าย เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต.กระ
โทก 

ค่าสาธารณูปโภค ค่า
นํ้า ,ค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์  

๑๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใช้ในส่วน
ราชการ ของ อบต.กระ
โทก 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

339,๐๐๐ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับใช้ในการ
ปฎิบัติงานใน ส่วน
ราชการของ อบต. 
กระโทก 

จัดหา เต็นท์ โต๊ะ
ทํางาน เก้าอี้ ตู้เก็บ
เอกสาร เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
สํานักงาน 

๑๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการขับเคล่ือน
หมู่บ้านชุมชนพอเพยีง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

1๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กร
เอกชนในกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 

๑๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงปีใหม่ และ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
สงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

20,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กร
เอกชนในกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๑8. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุนท่ัวไป 1๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 

19. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ 

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 

๒0. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการ
ทํางานร่วมกัน 

อุดหนุนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 

21. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนอําเภอโชคชัย 
โครงการจัดกิจกรรม
งานสมโภชน์อนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี 

อุดหนุนท่ัวไป ๒๐,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอ 
โชคชัย 

๒2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

อุดหนุนท่ัวไป 12๐,๐๐๐ อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอโชคชัยเพื่อ
ดําเนินการ  

23. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัสถานท่ี
ราชการ 

เงินรายได้ ๕๔,๐๐๐ อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีทําการปกครอง
อําเภอโชคชัยเพื่อ
ดําเนินการ  

24. 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้และทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต.พนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง
ฯ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

๒5๐,๐๐๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
อบต.และบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา
ดูงานเพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานได้ 

จัดฝึกอบรม/ศึกษางาน
อบรมให้ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหารสมาชิก 
อบต.พนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจา้งฯ 

25. ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การบริหารการ
บริหารราชการตาม
หลัก การบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกต้ัง 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

๗๐,๐๐๐ เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกต้ังท่ัวไป
หรือเลือกต้ังซ่อมนายก 
อบต.หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 

จัดการเลือกต้ังท่ัวไป
และการเลือกต้ังซ่อม
ของ อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จํานวน  ๒5   โครงการ    เป็นเงินรวม ๖,๙34,96   
1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  

 
โครงการจ้างเหมา
จัดเก็บขยะ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

69,6๐๐ เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการจา้งเหมา
จัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบล
กระโทก 

จัดการเลือกต้ังท่ัวไป
และการเลือกต้ังซ่อม
ของ อบต. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จํานวน 1   โครงการ    เป็นเงินรวม 69,600   
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตําบลกระ
โทก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,๐๐๐ เพื่อให้การบริหาร
ประชาชนสะดวกและ
ได้รับความพึงพอใจแก่ผู้
มารับบริการกบัองค์การ
บริหารส่วยตําบลกระโทก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระโทก 

๒ ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดต้ังระบบ
เสียงตามสาย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,๐๐๐ เพื่อให้มีระบบเสียงตาม
สายในการประชาสัมพันธ์
การดเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกระโทก
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ติดต้ังระบบเสียงตาม
สาย จาํนวน 1 แห่ง 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อต.กระ
โทก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

140,0๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางทางคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายนํ้า 
คสล.กลางถนน (หมู่ที่
6)บ้านโพธิ์เงิน(ซอย
บ้านนางจัด) 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล. (ซอยระเวหวาน)  
บ้านหนองคล้า หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

147,000  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางทางคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนนคสล.
พร้อมวางท่อระบายนํ้า
(หมู่ที่ 9)บ้านโบสถ์
(ซอยบ้านนายม๊อก) 

๕. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.   ซอยเจริญทรัพย์)
บ้านดอนใหญ่  หมู่ 3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

115,000  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางทางคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล.(หมู่
ท่ี 10)บ้านใหม่(ซอย
แสนสุข) 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  (ซอยจากโต๊ะ
สนุกถึงหมู่ 8  บ้าน
ชะอม)บ้านกระสังข์  
หมู่ 4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

108,000   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรภายนอกท่ีสะดวก 

ก่อสร้าง ถนนคสล.(หมู่
ท่ี10)บ้านใหม่(ซ.บ้าน
นายกลับ) 

๗. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.    (ซอยบ้านนาย
นิพนธิ์  กอบกระโทก) 
บ้านพะโค หมู่  5   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

101,000   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. (หมู่
ท่ี 11)บ้านปรางค์พะ
โค(จากบา้นนางฝ้ายถึง
บ้านนางจัดจันทร์) 

8. 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก  (ซอยไปทุ่งนา) 
บ้านโบสถ ์ หมู่  9 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

185,000   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก  
(ซอยไปทุ่งนา) บ้าน
โบสถ์  หมู่  9 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค 
(ซอยบ้านนายวัน)บ้าน
ใหม่  หมู่  10   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

110,000 เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.   
(ซอยบ้านนางยวน)
บ้านปรางค์พะโค หมู่  
11   

10. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล.   (ซอยบา้นนาง
ยวน)บา้นปรางค์พะโค   
หมู่  11   

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

192,000 เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.   
(ซอยบ้านนางยวน)
บ้านปรางค์พะโค  หมู่  
11   

 
 
 
 
 



 
 

-8- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

11. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถมดินบริเวณ
หน้าบ้านนางอํานวย(คู
คลองชลประทาน)  
(คูคลองชลประทาน) 
บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่6  
พร้อมถมดินลงหินคลุก
ดังน้ี 1.วางท่อคสล. 
ขนาด 1.00 ม. จํานวน 
22 ม. 
2.วางท่อ คสล.ขนาด 
0.60 ม. จํานวน  1 ม.  
3. ถมดินปริมาณไม่น้อย
กว่า340 ลูกบาศก์เมตร 
   4.ลงหินคลุกปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 28 
ลูกบาศก์เมตร        
5.  ลงหินเกล็ดปริมาณ
ไม้น้อยกว่า 28 
ลูกบาศก์เมตร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

120,300   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ถมดินบริเวณหน้าบ้าน
นางอํานวย(คูคลอง
ชลประทาน)  
(คูคลองชลประทาน) 
บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที6่   

12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํ้า   (ซอยช่ืน
ฤทัย1/1  )บ้านคลอง
ท่าแร่ หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

18,200 เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงรางระบายนํ้า   
(ซอยช่ืนฤทัย1/1  )
บ้านคลองท่าแร่ หมู่ที่ 
13 

ยุทธศาสตร์ที่  5  จํานวน  11  โครงการ    เป็นเงินรวม ๑,736,500   
๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดหา
หนังสือพิมพ์และ
วารสารให้ที่อา่น
หนังสือพิมพ์ประจาํ
หมู่บ้าน 

เงินรายได้ ๒๕,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดซ้ือ/จัดหา
หนังสือพิมพ์ให้หมู่ที่ 
๒,๕,๘,๙ 

๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนพะโค
ค่าอาหารกลางวัน 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

132,6๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนพะโค 
โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนพะโค 
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนพะโค 
โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนบ้านดอน
ใหญ่ ค่าอาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑80,6๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนบ้านดอน
ใหญ่ โครงการทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนดอนใหญ่ 
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

อุดหนุนด้านการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนบ้านดอน
ใหญ่ โครงการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดการจัดซ้ือ
วัสดุทางด้านการศึกษา  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑8,00๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่ม 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม)ให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นท่ี อบต.
กระโทก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๒53,20๐ เพื่อส่งเสริม รร.ในเขต
พื้นท่ีได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับ รร.วัด
พะโค รร.บ้านดอน 

๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจ้างเหมา
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

109,2๖๐ เพื่อส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กการสนับสนุนด้าน
การศึกษาเพือ่พัฒนา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาใหก้ับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กระโทก 

๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจ้างนักศึกษา
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

อุดหนุนกิจกรรมให้กับ
นักเรียนนักศึกษาใน
ตําบลกระโทก 
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการซ่อมแซมบ้าน
คนจน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๙๙,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ยากไร้ในพื้นท่ีให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ใน
พื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของทางราชการ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจัด
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ 

ส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน
วันสําคัญของทาง
ราชการ 

๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดงานพิธีทาง
ศาสนาและประเพณี
ต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๒๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริม จัดงานพิธี
ทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ 

จัดงานพิธีทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ 

๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

๒,274,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ของตําบลให้มีเงินเพื่อ
เล้ียงชีพตนเอง 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

๒58,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้
มีเงินเพื่อเล้ียงชีพตนเอง
และได้รับโอกาสทาง
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการในเขต อบต. 

๑๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

๖,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้
มีเงินเพื่อเล้ียงชีพตนเอง
และได้รับโอกาสทาง
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการในเขต อบต. 

๒๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

2๐,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้
มีเงินเพื่อเล้ียงชีพตนเอง
และได้รับโอกาสทาง
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการในเขต อบต. 

๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันผู้สูงอายุ(วัน
สงกรานต์) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้,
รายได้จัดเก็บ
เอง 

๕๐,๐๐๐ เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
ผู้สูงอายุประเพณี
สงกรานต์ รดนํ้าดําหวั 

จัดกิจกรรมงานวัน
ผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์) 

๒๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดหาผ้าห่มกัน
หนาวใหก้ับผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ยากไร้ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้ 

๘๐,๐๐๐ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

จัดซ้ือ/จัดหา ผ้าห่มกัน
หนาวใหก้ับผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ยากไร้ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

๒๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป, 

๑๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ในการออกกาํลัง
การและส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของประชาชน 

อุดหนุนเงินให้กับศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานแต่
ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก 

 



-๑1- 
 
 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๒๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดสรร
งบประมาณเพื่อซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา ประจํา
หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ในการออก
กําลังการและส่งเสริม
การมีสุขภาพดีของ
ประชาชน 

จัดหา/จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี 

๒๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์
โรคติดต่อต่างๆเช่นโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัด
นกโรคฉี่หนู 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๙๐,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจการด้านสาธารณสุข
เพื่อคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีฯ 

สนับสนุนการ
ดําเนินการควบคุมโรค
ระบาดในด้านต่างๆ 

๒๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาตําบลต้านภัย
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๘๐.๐๐๐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาเพือ่ด้าน
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดประจาํป ี

๒๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณกิจกรรม
ด้านการศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ให้กับวัดโบสถ์โครงการ
บวชสามเณรภาคฤดู
ร้อน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๒๐,๐๐๐ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไปๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับวัดในเขต อบต. 

๒๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณกิจกรรม
ด้านการศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ให้กับวัดวัดโบสถ์
โครงการจัดเทียน
เข้าพรรษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๓๐,๐๐๐ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไปๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับวัดในเขต อบต. 

29. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กระโทก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,๐๐๐ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กเล็กและเด็ก
อนุบาล 

เด็กได้ศึกษาเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

30 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
อยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพในช่องปาก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,๐๐๐ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กเล็กและเด็ก
อนุบาล 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้
กได้รับการดูและและ
ส่งเสริมสุขภาพฟันท่ีดี
ทําให้เด็กมีสุขภาพใน
ช่องปากดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   จํานวน  30 โครงการ    เป็นเงินรวม ๔,044,66๐   
       
1 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  

การพัฒนาเกษตร
อินทรีย ์

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๕,๐๐๐ เพื่อส่งเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย์แก่
ประชาชน 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร
เพื่อใช้พื้นท่ีอบต.กระ
โทก 

ยุทธศาสตร์ที่   ๘    จํานวน 1 โครงการ    เป็นเงินรวม ๕,๐๐๐   
    จํานวน   ๕๕    โครงการ    เป็นเงินรวมท้ิงส้ิน ๑๒,813,580   
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รายละเอียดโครงการในการจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕4  ครั้งท่ี ๑   

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก มีดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองคล้า  
หมู่ที่  ๒ เช่ือมถนน
คลองชลประทานลํามูล
บน   

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๘๖,๐๐๐   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองคล้า  หมู่ที ่ ๒ 
เช่ือมถนนคลอง
ชลประทานลํามูลบน   

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บา้นหนองคล้า  
หมู่ที่  ๒ 

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๑๒,๕๐๐  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองคล้า  หมู่ที่  ๒ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บา้นพะโค  หมู่
ท่ี ๕    

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๔๗,๖๐๐   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านพะโค  หมู่ที ่๕    

4 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บา้นชะอม หมู่
ท่ี ๘    

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๔๗,๖๐๐   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปุรงถนนหินคลุก 
บ้านชะอม หมู่ที่ ๘    

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกบ้าน
โบสถ์  หมู่ที่ ๙ 

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๑๒,๘๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านโบสถ ์ หมู่ที ่๙ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกบ้านใหม่  
หมู่ที่ ๑๐   

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๓๓,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านใหม่  หมู่ที่ ๑๐   

7. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกบ้าน
ปรางค์พะโค  หมู่ที ่
๑๑  

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๗๗,๐๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านปรางค์พะโค  หมู่
ท่ี ๑๑ 

8. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล.บ้าน
หนองคล้า หมู่ที่ ๒  

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๖๑,๖๐๐   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล.บ้านหนองคล้า 
หมู่ที่ ๒ 

9. ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล. บ้าน
ดอนใหญ่  หมู่ที ่๓   

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๗๘,๔๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล. บ้านดอนใหญ่  
หมู่ที่ ๓   

10 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล. บ้าน
พะโค  หมู่ที่  ๕  

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๒๑,๕๐๐ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ

ซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล. บ้านพะโค  หมู่ที่  
๕    
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ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

11 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล. บ้าน
ปรางค์พะโค หมู่ที่  
๑๑   

จ่ายขาดเงิน
สะสมอบต.กระ
โทก 

๕,๐๐๐   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
มีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและมีเส้นทาง
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรท่ีสะดวก 

ซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล. บ้านปรางค์พะโค 
หมู่ที่  ๑๑   

ยุทธศาสตร์ที่   ๕  จํานวน  ๑3  โครงการ    เป็นเงิน  รวม ๔๘๓,๐๐๐       

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                 อบต.กระโทก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘๘  โครงการ จํานวนเงิน  ๑๓,๔๗๓,๐๖๗  บาท   มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน   โครงการ   จํานวนเงิน ๑๓,๔๗๓,๐๖๗   ล้านบาท    สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

26 1,351,580.00 26 1,347,780.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 

1 500,000.00 1 500,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 

1 95,000.00 1 95,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 7,107,500.00 25 7,099,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข 

28 4,185,188.00 28 4,174,788.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 300,000.00 1 297,000.00 
รวม 86 13,539,268.00 86 13,213,560.00 

              รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งทีม่างบประมาณ งบ 

ประมาณข้อบัญญัต ิ
วงเงินตามสญัญา วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
วันที่เริ่มทําสญัญา ระยะ 

เวลา
ดําเนินงาน 

ค่าปรับ
ต่อวัน
(บาท) 

กําหนดเสร็จ เบกิจ่าย คู่สัญญา 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
       

๑ 7560781ฎ
622 
7560782ฎ
623 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดเก็บข้อมูล   
-ค่าจ้างจัดเก็บจปฐ. 
-ค่า 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

๑๐,๐๐๐ 6,384 
3,192 
 

ตกลง
ราคา 

- - - - 6,384 
3,192 
 

นางสมใจ 
บํารุงพล 
นสงกัลยา 
ประสงค์ 

2  จัดสรรค่าใช้จ่ายสําหรับงบ
บุคลากรของ อบต. กระ
โทก เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกฯ 
- เงินเดือนสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  
- ค่าจ้างสําหรับพนักงาน
จ้าง  
- เงินเพิ่มต่างๆ  
- เบ้ียประชุม 
- เงินรางวัลพิเศษฯ 
(โบนัส) 

เงินรายได้ ๔,๘๗๘,๖๔๐ ๔,๘๗๘,๖๔๐ - - - - - ๔,๘๗๘,๖๔๐ - 

  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

เงินรายได้ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - - - - - ๗,๐๐๐  

  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เงินรายได้ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - - - - - ๗,๐๐๐  
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งทีม่างบประมาณ งบ 

ประมาณข้อบัญญัต ิ
วงเงินตามสญัญา วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
วันที่เริ่มทําสญัญา ระยะ 

เวลา
ดําเนินงาน 

ค่าปรับ
ต่อวัน
(บาท) 

กําหนดเสร็จ เบกิจ่าย คู่สัญญา 

 7561203ฎ
712 
 

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเมืองประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - - 10,000  

 7558987ฎ
284 

โครงการจัดงานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
อําเภอโชคชัย ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - 17 กพ.
54 

20,000 อ.โชคชัย 

 7561204ฎ
701 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ อําเภอโชคชัย  
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - 2ส.ค.
54 

10,000  

 7561204ฎ
702 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจในการทํางาน
ร่วมกันอําเภอโชคชัย 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕4  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - 2ส.ค.
54 

10,000  

 755908ฎ326 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
2554 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - 3มี.ค.
54 

๑๐,๐๐๐  

 5480950 
ฎ136 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕
44 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,510 5,510 - - - - 13ธ.๕.
53 

5,510  

  โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต 
อบต.  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑๐๐,๐๐๐  

  ค่าลงทะเบียนเรียนของ
พนักงานส่วนตําบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,4000 13,4000 - - - - 2มี.ค
54 

13,4000  

แนวทางที่ ๓  การพฒันาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง         
  โครงการฝกึอบรมส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถ่ินสมาชิกสภาและ
บุคลากรขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบล     

เงินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๖๐๐      ๑๙๘,๖๐๐  

  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง จัดสง่
พนักงานส่วนตําบล /คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก อบต. 

เงินรายได้ ๑๓๒,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐      ๑๓๒,๐๐๐  

 7558990ฎ298 
7558989ฎ300 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

29719.63+49
532.71 

        

 3019220 ค่าจัดซื้อจานดาวเทียม เงินรายได้ 2971.96      30กย.
54 

3,000  

�. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางที่  ๒  แนวทางส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

        

 7561584 
ฎ753 

โครงการอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน ม.6 

เงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐  

  โครงการอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน ม. 

เงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐  

  โครงการอุดหนุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน ม.-๒ 

เงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐      ๑๐๐,๐๐๐  

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่  ๒  การจัดให้มีและบํารุงรกัษาทางบก  ทางนํ้า  และทางระบายนํ้าและการปรับปรงุบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน 

      

 5480949 
ฎ135 

โครงการสร้างถนนคสล. ม.5 
บ้านพะโค 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,307,663.55 1,307,663.55 
 

    8ธ.ค.
53 

1,320,000 
 

หจ.ไตรภูมิ
999 

 5480953 
ฎ139 

โครงก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ม.9 บ้านโบสถ์ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

17,5358.10 17,5358.10      17,000 หจก.ซ่าโย เอ็น
จิเนียลิ่ง 

 เช็ค 5480972  
ฎีกา 188 
 

โครงการสร้างถนนคสล. ม.2 
บ้านหนองคล้า 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,629,629.44 1,629,629.44     30ธ.ค.
53 

1,629,629.
44 

หจ.ไตรภูมิ
999 

 เช็ค 5480973  
ฎีกา 189 
 

โครงการสร้างถนนคสล. ม.3 
บ้านดอนใหญ ่

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,892,149.53 1,892,149.53     30ธ.ค.
53 

1,892,149.
53 

หจ.ไตรภูมิ
999 

 เช็ค 5480974  
ฎีกา 190 
 

โครงการสร้างถนนคสล. ม.
10 บ้านใหม ่

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,888,394.84 1,888,394.84     30ธ.ค.
53 

1,888,394.
84 

หจ.มั่งค่ัง 99 

 เช็ค 5480975  
ฎีกา 191 
 

โครงการสร้างถนนคสล. ม.
11 บ้านปรางค์พะโค 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,876,869.53 1,876,869.53     30ธ.ค.
53 

1,876,869.
53 

หจ.มั่งค่ัง 99 

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 339 
 

โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล.ม.2 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

60,429.91       78,000  

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 340 

โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล.ม.3 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

77,271.03       21,000 
 

 

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 341 

โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล.ม.5 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

20,803.74       4,600 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งทีม่างบประมาณ งบ 
ประมาณข้อบัญญัต ิ

วงเงินตามสญัญา วิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

วันที่เริ่มทําสญัญา ระยะ 
เวลา

ดําเนินงาน 

ค่าปรับ
ต่อวัน
(บาท) 

กําหนดเสร็จ เบกิจ่าย คู่สัญญา 

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 342 

โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน 
คสล.ม.11 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4,557.01       12,000 
 

 

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 343 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.9 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

11,887.85       12,000 
 

 

 เช็ค 7559012  
ฎีกา 344 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.2 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

11,887.85       12}000 
 

 

 เช็ค 7559015  
ฎีกา 348 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.5 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

45,570.09      9มี.ค.
54 

46,000 
 
 

 

 เช็ค 7559015 
ฎีกา 349 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.8 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

46,560.75      9มี.ค.
54 

47,000  

 เช็ค 7559015 
ฎีกา 350 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.10 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

30,710.28      9มี.ค.
54 

31,000  

 เช็ค 75590125 
ฎีกา 351 

โครงการปรับปรงุถนนหิน
คลุก คสล.ม.11 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

70,336.45      9มี.ค.
54 

71,000  

 7560017 
ฎ496 

โครงการถนนคอนกรีต ฯม.2 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

84,942 85,800     9พ.ค
54 

85,800 
 

นายเจรญิ 
 ธีระวัฒนา 

 7560324 
507 
 

โครงการถนนคอนกรีต ฯม.2 เงินอุดหนถน
เฉพาะกิจ 

1,912,198.47      19พ.ค
54 

1,942,000 
 

หจก.ไตรภูมิ 
999 

 7560324 
508 
 

โครงการถนนคอนกรีต ฯม.4 เงินอุดหนถน
เฉพาะกิจ 

1,578,752.90      19พ.ค
54 

1,578,752.
90 

หจก.ไตรภูมิ 
999 

 7560325 
509 

โครงการถนนคอนกรีต ฯม.3 เงินอุดหนถน
เฉพาะกิจ 

1,902,469.16      19พ.ค
54 

1,940,000 หจก.ไตรภูมิ 
999 

 7561582ฎ743 โครงการถมดินม.6 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

119,000      22ส.ค.
54 

119,000 หจก.สาม จ.
การช่าง 

 3019211 
ฎี386, 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ม.3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

112439.25 
 

112439.25     29 
ก.ย.54 

113,500 หจก,ราช
สีมามาะกิจ 

 3019211 
ฎ387 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.
5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

99,560.75 99,560.75     29 
ก.ย.54 

100,500 หจก,ราช
สีมามาะกิจ 

 3019211 
ฎ388 

โครงการก่อสร่างถนนคสล.ม 
2. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

145,130.84 145,130.84     29 
ก.ย.54 

146,500 หจก,ราช
สีมามาะกิจ 

แนวทางที่     ๕.๖   แนวทางการสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ          
  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ อบต.กระโทก 

เงินรายได้ ๓๐,๐๐๐ ๒๙๖๕๐.๕๐ -       

๖. ยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   แนวทางที่  ๑  การจัดการศึกษา 
๖.๑.๑    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็สําคัญโดยบรูณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 

      

  โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์
และวารสารใหท้ี่อ่าน
หนังสือพิมพป์ระจําหมู่บ้าน 

เงินรายได้ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตกลง
ราคา 

      

๖. ยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แนวทางที่ ๑  การจัดการศึกษา 
๖.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทัง้ทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

      

  โครงการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้กบัโรงเรียนวัดพะ
โค โครงการอาหารกลางวัน 

เงินรายได้ ๑๖๖,๔๐๐ ๑๖๖,๔๐๐ -       

  โครงการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้กบัโรงเรียนวัดพะ
โค เพื่อไปทัศนศึกษานอก   
สถานศึกษาของเด็กและ
เยาวชน 

เงินรายได้ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -       

  โครงการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้กบัโรงเรียนวัดพะ
โค เพื่อจัดการ  แข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน  

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -       

  โครงการจัดกจิกรรมเข้าค่าย
พักแรมเด็กและเยาวชน  

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -       

  โครงการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้กบัโรงเรียนบ้าน
ดอน โครงการอาหารกลางวัน 

เงินรายได้ ๑๖๑,๒๐๐ ๑๖๑,๒๐๐ -       

  โครงการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้กบัโรงเรียนบ้าน
ดอน เพื่อไปทัศนศึกษา  นอก
สถานศึกษาของเด็กและ
เยาวชน   

เงินรายได้ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -       

 7559010ฎ337 โครงการจัดการแข่งขัน  กีฬา
ของเด็กและเยาวชนร.ร.บ้าน
ดอน 

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -    3มี.ค.
54 

๑๐,๐๐๐  
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ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ งบ 
ประมาณข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ีเริ่มทําสัญญา ระยะ 
เวลา
ดําเนินงาน 

ค่าปรับ
ต่อวัน
(บาท) 

กําหนดเสร็จ เบิกจ่าย คู่สัญญา 

 7559010ฎ338 โครงการจัดกจิกรรมเข้าค่าย
พักแรมของเด็กและเยาวชน
ร.ร.บ้านดอน 

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -    3มี.ค.
54 

๑๐,๐๐๐  

 7560011ฎ487 โครงการจ้างนักเรียนกศึกษา
ทํางานช่วงปิดภาคเรียน 

เงินรายได้ 42,6๐๐ 42,6๐๐ -    6พ.ค.
54 

42,600  

 เช็ค 7559429
ฎีกา 386 

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ รร.บ้านดอน 
 

 15,000 15,000     22มี.ค.
54 

15,000  

 7559013ฎ345 โครงการแข่งขันกีฬาร.ร.วัด
พะโค 

 10,000 10,000     7มี.ค.
54 

10,000 ร.ร.วัดพะโค 

  
7559013ฎ346 

โครงการจัดกจิกรรมเข้าค่าย
พักแรม ร.ร.วัดพะโค 

 10,000 10,000     7มี.ค.
54 

10,000 ร.ร.วัดพะโค 

 7559425 
ฎ362 

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ รร.วัดพะโค 
 

 15,000 15,000     11มี.ค.
54 

15,000 ร.ร.วัดพะโค 

แนวทางที่ ๒  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือ HIV  จัดให้มี
และเพิม่ศักยภาพศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก 

       

  โครงการประกอบอาหารให้
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก   

เงินรายได้ ๑๐๕,๕๖๐ ๑๐๕,๕๖๐      ๑๐๕,๕๖๐  

 7558982ฎ270 โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียน ได้แก่ เด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดพะโค   
โรงเรียนบ้านดอน และศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ อบต.     

เงินรายได้ ๒๘๖,๑๖๐ 16,240.80+      16,240.80+  

  โครงการจัดซื้อสิง่ของ
เครื่องใช้ต่างๆ สําหรับเด็ก
เล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. 

เงินรายได้ ๑๗,๙๖๐ ๑๗,๙๖๐      ๑๗,๙๖๐  

  โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

เงินรายได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๒,๑๙๔      ๒,๘๐๒,๑๙๔  

  โครงการจัดกจิกรรมงานวัน  
ผู้สงูอายุ ( วันสงกรานต์) 

เงินรายได้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐      ๕๐,๐๐๐  

  โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เงินรายได้ ๒๗๖,๐๐๐ ๔๖๐,๕๐๐      ๔๖๐,๕๐๐  

  โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เงินรายได้ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐      ๖,๐๐๐  

 7559003ฎ322 โครงการแจกเครื่องกันหนาว
ให้กับผู้ประสบภัยหนาว 

เงินรายได้ ๘๐,๐๐๐ 79,950     3 มี.ค
54 

79,950  

 3019216ฎ846 โครงการสนับสนุนการ 
ซ่อมแซมบ้านคนจนยากไร ้

เงินรายได้ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐     30 
ก.ย.54 

94,502.40 หจก.เจี๊ยบสูน
ค้าวัสดุ 

 7560772E592 โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยคนพิการ 

เงินอุดหนุน 20,000 20,000      20,000 ร.เจี๊ยบสูนค้า
วัสดุ 

 7560313 ฎ563 โครงการอุดหนุนศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชนต.กระโทก 

เงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐     30พ.ค.
54 

10,000  

 7559981ฎ429 
7559981ฎ430 

โครงการจัดงานวันผู้สงูอายุ
ประจําปี ๒๕๕4 

เงินรายได้ 1,000+ 
8}745+ 

๙,๑๕๐        

 7559988 
ฎ437 

โครงการจัดงานวันผู้สงูอายุ
(จัดซื้อ ผ้าเช้ดตัว ,ผ้าขาวม้า)  

 39,743.55 39,743.55        

แนวทางที่  ๓  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนสง่เสริมกีฬานานาชาติ        
  โครงการโครงการจัดสรร

งบประมาณเพื่อซือ้อุปกรณ์
กีฬา ประจําหมูบ่้าน 

เงินรายได้ ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๔๙๐.๑๐        

             
แนวทางที่  ๔   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบติัเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า         
  โครงการฝกึอบรมอาสาสมัคร

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน  (อปพร.)  

เงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐      ๔๙,๔๙๐.๑๐  

  โครงการจัดฝึกอบรมตํารวจ
หมู่บ้านต้านยาเสพติด 

เงินรายได้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐      ๓๐,๐๐๐  

  โครงการจ้างปฏิบัติหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัยสถานทีร่าชการ
ภายในอบต.กระโทก 

เงินรายได้ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐      ๕๔,๐๐๐  

แนวทางที่  ๕   การพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและ
โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟสูุขภาพประชาชน 

        

 7559995ฏ
453 

จัดซื้อ/จัดหาค่านํ้ายาเคมีกําจัด
ยุง  แมลงนําโรค ทรายอะเบท 
และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

เงินรายได้ 45,144 45,600     21
เม.ย.
54 

๓๐,๐๐๐ ร้านเปรมสุข 
เคมีคอล 

แนวทางที่  ๖    การปอ้งกัน  การแพร่ระบาดปญัหายาเสพติด          
 756000ฎ

483 
7560018ฎ
497 
ฎี500 
7560019ฎ
498 
7560302ฎ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านภัยยาเสพติด 
-ค่ากรรมการตัดสิน 
-ค่าอุปกรณ์กีฬาประจําหมูบ่้าน 
-ถ้วยรางวัล 
-จ้าทําป้านโครงการฯ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
-จ้างเหมาเตรียมสนาม 

เงินรายได้ ๘๐,๐๐๐ 26,000 
19,822 
47,968 
4,800 
3,000 
5,950 
5,500 
5,000 

    9ม๊.ค.
54 

26,000 
19,822 
47,968 
4,800 
3,000 
5,950 
5,500 
5,000 

ร้านเคมีซบั
พลาย 
-นายสมบูรณ์ 
พวกกระโทก 
นายสมชาย 
ฤทธิจันอัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งทีม่างบประมาณ งบ 

ประมาณข้อบัญญัต ิ
วงเงินตามสญัญา วิธีการจัดซ้ือ

จัดจ้าง 
วันที่เริ่มทําสญัญา ระยะ 

เวลา
ดําเนินงาน 

ค่าปรับ
ต่อวัน
(บาท) 

กําหนดเสร็จ เบกิจ่าย คู่สัญญา 

แนวทางที่ ๘    การสนับสนุนและสง่เสรมิให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจัดกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา        
 7560789 

ฎ632 
โครงการอุดหนุนงบประมาณใน
การจัดทําเทียนพรรษาประจําปี    
ให้กับคณะกรรมการหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๘  บ้านชะอม ร่วมกบั 
วัดโบสถ์คงคาล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐        

 7559430
ฎ387 

โครงการอุดหนุนงบประมาณใน
การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
ให้กับคณะกรรมการวัดโบสถ์คง
คาล้อม หมูท่ี่ ๘  บ้านชะอม 
ร่วมกับวัดโบสถ์คงคาลอ้ม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐     22มี.ค.
54 

20,000 วัดโบสถ์คงคา
ล้อม 

แนวทางที่  ๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา         
  โครงการจัดกจิกรรมในการจัด

งานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ 

เงินรายได้ ๑๕,๐๐๐         

๘.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอินทรีย์ 
    แนวทางที่  ๑   พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 

        

  โครงการเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เงินรายได้ ๓๐๐,๐๐๐         

ยุทธศาสตร์ที่  8   จํานวน 1  โครงการ   
รวมทั้งหมด จํานวน  86  โครงการ   

 

รวม   การลงนามในสัญญาจ้างระหวา่งผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนตําบล  ท้ังหมด ๘ ยุทธศาสตร์   จํานวน  ๘๖  โครงการ   
เป็นเงินงบประมาณ  13,513,560.00   บาท  จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ๒๕๕4   จํานวน 
13,539,268.00  บาท ซ่ึงสามารถประหยัดงบประมาณการใช้จ่ายได้เป็นเงินจํานวน 25,708.00  บาท   
ช. ผลการดําเนินงานอื่นๆ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕4 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี จน 

 
ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เบอร์โทรศัพท์   
๐๔๔-๔๙2789 หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     29   เดือน    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕4 

 
จ่าสิบเอก   

                       (บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
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ประมวลภาพสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ ๒๕๕4 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
โครงการปลูกต้นวันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกําจัดยุงลายและกําจัดลูกนํ้า ๒๕๕4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเด็กและยาวชน 
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การแก้ไขปัญหาอทุกภยั 
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ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  เบอร์โทรศัพท์   
๐๔๔-๔๙2789 หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดําเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ    วันท่ี    28      เดือน    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕4 

 
จ่าสิบเอก   

                       (บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 


