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ประกาศ อบต.สมัฤทธิ�
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ
นมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและ
ประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นั
ที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืน
ตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.สมัฤทธิ� จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการ
จัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ
และกํากบัการบรหิารจัดการอบต.สมัฤทธิ� ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.สมัฤทธิ� 
    "-"
ข. พนัธกจิ ของอบต.สมัฤทธิ� 
    -
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.สมัฤทธิ�ไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้8 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
     การพัฒนาดา้นการเกษตร
        1. แผนงานการเกษตร

     การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
        1. แผนงานเคหะและชมุชน
        2. แผนงานสาธารณสขุ
        3. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
        4. แผนงานงบกลาง

    การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี

    การพัฒนาดา้นสงัคมและชมุชน

    การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

    การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

    การพัฒนาดา้นการศาสนา และวฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว

    การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

ง. การวางแผน
    อบต.สมัฤทธิ� ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้น
แผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.สมัฤทธิ� ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบ
ประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

การพัฒนาดา้นการเกษตร 0 0.00 3 1,099,100.00 45 17,318,000.00 57 32,954,000.00 55 62,275,100.00

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 0 0.00 30 8,875,600.00 86 90,736,599.00 124 117,191,400.00 139 115,122,400.00

การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี 0 0.00 2 117,000.00 33 4,627,300.00 21 3,085,800.00 14 2,220,000.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและชมุชน 0 0.00 5 1,463,400.00 34 9,864,500.00 28 7,303,000.00 26 5,823,000.00

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 0 0.00 0 0.00 2 1,550,000.00 3 2,550,000.00 2 1,550,000.00

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 0 0.00 0 0.00 10 1,940,000.00 9 1,340,000.00 8 840,000.00

การพัฒนาดา้นการศาสนา และวฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

0 0.00 0 0.00 21 17,250,000.00 18 14,150,000.00 19 14,650,000.00

การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 0 0.00 0 0.00 43 41,213,000.00 41 41,013,000.00 40 41,113,000.00

รวม 0 0.00 40 11,555,100.00 274 184,499,399.00 301 219,587,200.00 303 243,593,500.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.สมัฤทธิ� ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 117 โครงการ งบประมาณ 30,814,282 บาท สามารถจําแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นการเกษตร 12 1,470,800.00

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 41 3,368,000.00
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การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี 18 2,093,100.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและชมุชน 12 379,800.00

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ - -

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 5 110,000.00

การพัฒนาดา้นการศาสนา และวฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว 5 312,500.00

การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 24 23,080,082.00

รวม 117 30,814,282.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.สมัฤทธิ� มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

สนับสนุนปัจจัยการ
ผลติ (คา่กระแส
ไฟฟ้า)

0.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อสนับสนุนคา่ไฟฟ้าของ
สถานสีบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า ที�
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลรับผดิ
ชอบ

เพื�อจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของสถานสีบูนํ�าที� องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลรับผดิชอบ

2. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

"ใหค้วามรูก้ารใชนํ้�า
ของกลุม่ผูใ้ชนํ้�า

30,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร เพื�อพัฒนากลุม่ผูใ้ชนํ้�า เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ

การอบรม

3. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

"กําจัดวชัพชืภายใน
แหลง่นํ�าสาธารณะ

100,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร เพื�อบํารงุรักษาแหลง่นํ�า เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมทําการกําจัดวชัพชืภายใน

แหลง่นํ�าภายในหมูบ่า้น

4. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

ใหค้วามรูเ้กษตรกร
ดา้นการเกษตร

413,500.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อเพิ�มศกัยภาพและสนับสนุน
ใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

5. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

"อนุรักษ์พันธกุรรมพชื
อนัเนื�องมาจากพระ
ราชดําร ิสมเด็จพระ
เทพราชสดุาฯสยาม
พระบรมราช
กมุาร(ีอพ.สธ)

0.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อสนองพระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
พระบรมราชกมุารี

จัดทําฐานขอ้มลูทรัพยากรทอ้งถิ�นปกปักทรัพยากรทอ้งถิ�น
สํารวจขอ้มลูเกบ็รวบรวมขอ้มลูทอ้งถิ�นและเพื�อจา่ยเป็นคา่
วทิยากร คา่อาหาร เครื�องดื�ม อปุกรณป์ระกอบการอบรม

6. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

กอ่สรา้งถนน คสล.
ศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลสมัฤทธิ�

0.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อพัฒนาศนูยก์ลางในการ
ถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้น
การเกษตร

สายจากปากทางเขา้ไปสระนํ�า กวา้ง 5 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15
ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 425 ตร.ม. สายซอยเขา้อาคาร
เกบ็วสัด ุกวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. พื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 105 ตร.ม. สายซอยเขา้อาคารเลี�ยงสกุร กวา้ง 3.50 ม.
ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม.

7. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

กอ่สรา้งเหมอืงดาด
คอนกรตีสายวงัตรง
ไปนานางใจ (เลี�ยว
ขวา) ไปถนนลาดยาง
หมูท่ี� 4

496,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อใหเ้กษตรกรมนํี�าเพยีงพอ
ใหก้ารทําการเกษตร

กอ่สรา้งเหมอืงดาดคอนกรตีขนาดปากกวา้งเฉลี�ย 2.50 ม. กน้
กวา้งเฉลี�ย 0.60 ม. ยาว 640 ม. ลกึเฉลี�ย 1.20 ม. หนา 8 ซม.
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

8. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

กอ่สรา้งบานปิด-เปิด
ทางขา้มนานางมา่น
คลองสนสระ หมูท่ี� 12

65,800.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อใหเ้กษตรกรมนํี�าเพยีงพอ
ใหก้ารทําการเกษตร

กอ่สรา้งบานปิด-เปิด จํานวน 1 แหง่ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที� อบต. กําหนด

9. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

กอ่สรา้งเหมอืงดาด
คอนกรตี จาก
โรงเรยีน ถงึ บอ่นาย
สรอ้ย คลองจันทรท์กึ
หมูท่ี� 12

0.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร เพื�อบํารงุรักษาเหมอืงสง่นํ�า

กอ่สรา้งเหมอืงดาดคอนกรตี ขนาดปากกวา้งเฉลี�ย 2 ม. กน้
กวา้ง 1 ม. ยาว 300 เมตร ลกึเฉลี�ย 1 ม. หนา 8 ซม. พรอ้มงาน
ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

10.
การพัฒนาดา้น
การเกษตร

"ซอ่มแซมบานปิด -
เปิด 2 จดุ 3 บาน
(บรเิวณนานายจําลอง
2 บาน และ นานายสม
พงษ์ 1 บาน) หมูท่ี�
12"

165,500.00
สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อใหเ้กษตรกรมนํี�าใชใ้น
การเกษตร

ซอ่มแซมบานปิด-เปิด 2 จดุ 3 บาน (บรเิวณนาอาจารยจํ์าลอง 2
บาน และ นาผูช้ว่ยสมพงษ์ 1 บาน) และงานป้ายโครงการ ราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

11. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

กอ่สรา้งลานตาก
ผลผลติทางการ
เกษตร หมูท่ี� 11

0.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร เพื�อใหเ้กษตรกรมลีานตากขา้ว

- ดําเนนิการถมดนิขนาดกวา้งเฉลี�ย 15 ม. ยาวเฉลี�ย 100 เมตร
ลกึเฉลี�ย 3 เมตร หรอืปรมิาตรดนิถมไมน่อ้ยกวา่ 4,500 ลบ.ม.
พรอ้มเกลี�ย - งานวางทอ่ คสล. ขนาด 1 ม. จํานวน 55 ทอ่น
พรอ้มยาแนวและรองพื�นคอนกรตีและและยาแนวบอ่พักขนาด
1.20 x 1.20 ม. จํานวน 6 บอ่ -และงานกอ่สรา้งลานคอนกรตี
ขนาดกวา้ง 10 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.10 เมตร หรอื พื�นที�ดําเนนิ
การไมน่อ้ยกวา่ 150 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด"

12. การพัฒนาดา้น
การเกษตร

ปรับปรงุคลองสง่นํ�า
ดาดคอนกรตีในเขต
ตําบลสมัฤทธิ�

200,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อบํารงุรักษาคลองสง่นํ�าไมใ่ห ้
นํ�ารั�วไหล

ปรับปรงุคลองสง่นํ�าดาดคอนกรตีที�ไดรั้บความเสยีหายในเขต
ตําบลสมัฤทธิ�

13. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

"เพื�อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรอืนและเพื�อใหม้แีสงสวา่ง
ใช ้ในเวลากลางคนื"

ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ โดยอดุหนุนการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคอําเภอพมิาย

14. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

เฝ้าระวงัคณุภาพนํ�า
ประปา

0.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง

เพื�อเฝ้าระวงัคณุภาพนํ�าประปา
ใหต้ามเกณฑม์าตรฐาน

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม และสง่นํ�าประปาตรวจสอบคณุภาพ
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ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

15. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
แยกจากถนนคลองสง่
นํ�า (หนองตาเพ็ง) ถงึ
ถนนสายหนา้ศาลยา่
หมูท่ี� 1

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 1,615 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,845 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

16. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
ซอยบา้นนางปุ๋ ย หมูท่ี�
1

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

วางทอ่ คสล. ขนาด 0.60 ม. จํานวน 160 ทอ่น พรอ้มบอ่พัก
จํานวน 8 บอ่ กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 168 ม.
หนา 0.15 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 504 ตร.ม. และงาน
ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

17. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

"กอ่สรา้งถนน คสล.
สายสระหนองจกิ หมู่
ที� 2 ตําบลสมัฤทธิ�
(เลยีบลํานํ�ามลู) เชื�อม
ลําเชงิไกร ตําบลดอน
ชมพ ู"

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 7,600 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

18. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายโรงสบูไฟฟ้า -
เชื�อมวดัทา่แดง หมูท่ี�
3

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 1,400 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

19. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนดนิลงหนิ
คลกุ สายเลยีบลํามลู
จากแปลงผัก หมูท่ี� 3
ถงึ สะพานไปบา้นไผ่
ตําบลกระเบื�องใหญ่

359,500.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

งานกรยุทางถางป่า และกอ่สรา้งถนนดนิฐานกวา้ง 6 ม. ผวิ
จราจรกวา้ง 4 ม. ยาว 470 สงูเฉลี�ย 1.50 ม. หรอืปรมิาตรดนิถม
ไมน่อ้ยกวา่ 3,525 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มเกลี�ยและลงหนิคลกุ
ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 470 ม.หนาเฉลี�ย 0.10 ม. หรอืปรมิาตรหนิ
คลกุไมน่อ้ยกวา่ 188 ลกูบาศกเ์มตร พรอ้มเกลี�ยและวางทอ่
คสล. ขนาด 1.00 จํานวน 2 จดุๆ ละ 7 ทอ่น รวม 14 ทอ่น พรอ้ม
งานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

20. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

"กอ่สรา้งถนน คสล.
สายเลยีบเหมอืงดาด
คอนกรตีบา้นป่ารัง
หมูท่ี� 4 ถงึ บา้นตาล
หมูท่ี� 9"

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,800 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

21. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายเลยีบแมนํ่�ามลู -
ปากประคาบ หมูท่ี� 5 -
วดัสมัฤทธิ�ตะวนัออก
หมูท่ี� 13

331,900.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15
ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 10,000 ตร.ม. และงานป้าย
โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

22. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

"กอ่สรา้งถนน
คสล.สายโนนงิ�วไป
บา้นพทุรา หมูท่ี� 6

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 940 ม. หนา 0.15 ม.
หรอืพื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,700 ตร.ม. และงานป้าย
โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

23. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายจากนานาย
จํานงค ์แกว้หนิ - นา
นายสพุจน ์แกว้แหวน
หมูท่ี� 6

99,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดกวา้ง 2.5 ม. ยาว 928 ม. หนาเฉลี�ย
0.10 ม. ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 232 ลบ.ม. พรอ้มเกลี�ย
เรยีบรอ้ย และงานป้ายโครงการรายละเอยีดตามแบบแปลนที�
อบต.กําหนด

24. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

เสรมิถนน คสล. สาย
บา้นนายสพัุฒน ์สด
โคกกรวด - บา้นนาง
สายสนุยี ์เขตคํา หมูท่ี�
6

150,800.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.10 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 460 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

25. การพัฒนาดา้น กอ่สรา้งรางระบายนํ�า 0.00 สว่นโยธา, กอง เพื�อระบายนํ�าไมใ่หท้ว่มขงั ขนาดปากกวา้งเฉลี�ย 0.50 ม. ยาว 140 ม. ลกึเฉลี�ย 0.50 ม.หรอื
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โครงสรา้งพื�นฐาน จากโรงสไีปบา้นนาย
เฮง พวงพมิาย หมูท่ี�
7

โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เฉลี�ยตามระดบัการไหลของนํ�า และงานบอ่พักนํ�าคอนกรตี
จํานวน 11 บอ่ และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที� อบต. กําหนด

26. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายจากถนนกลาง
บา้น (ดา้นตะวนัออก
วดับา้นคลา้) - เหมอืง
บา้นตาล-บา้นคลา้

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

"กอ่สรา้งถนน คสล. ชว่งที� 1 กวา้ง 3 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15
ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 588 ตร.ม. ชว่งที� 2 กวา้ง 4 ม.
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 588
ตร.ม.และงานป้ายโครงการรายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.
กําหนด"

27. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คสล.สายบา้นตาล
หมูท่ี� 9 ตําบลสมัฤทธิ�
เชื�อม บา้นดอนแซะ
ตําบลในเมอืง

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 5,250 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

28. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายขา้งศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก ไป โนน
กระโดน หมูท่ี� 10

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 800 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

29. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คลส.
สายเลยีบเหมอืง
คลองโพธิ� ไป เชื�อม
ถนนโนนยายวนั หมูท่ี�
11

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรอืพื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,000 ตร.ม. และงานป้าย
โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

30. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนเสรมิดนิ
ลงหนิคลกุจากนานาย
ประเสรฐิ มลกลาง ถงึ
คลองบวั หมูท่ี� 12

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

งานเสรมิดนิขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม. สงูเฉลี�ย 0.50 ม. ยาว
800 ม. งานลงหนิคลกุกวา้งเฉลี�ย 4 ม. ยาว 800 ม. หนา เฉลี�ย
0.10 ม. งานวางทอ่ คสล. ขนาด 0.60 ม. จํานวน 10 ทอ่น และ
งานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

31. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

"กอ่สรา้งถนน คสล.
สายจากบา้นสําเร็จ
หมูท่ี� 13 - ลําตลาด
บา้นซมึ "

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรอืพื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,000 ตร.ม. และงานป้าย
โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

32. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
เลยีบคลองโบสถส์อง
ฝั�ง หมูท่ี� 14

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 2,250 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

33. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

"ปรับปรงุถนน
คสล.สายจากปาก
ทางเขา้หมูบ่า้นตลาด
เจยีบ หมูท่ี� 15 "

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

โดยทําการเทคอนกรตี กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 1,500 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

34. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ซอ่มแซมถนนในเขต
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

800,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนที�สญัจรมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั

ซอ่มแซมถนนที�ไดรั้บความเสยีหายในเขต อบต.สมัฤทธิ� ราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

35. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายสระหนองจกิไป
โรงสบูนํ�าดว้ยไฟฟ้า
โรงสบูนํ�า
พระราชทาน หมูท่ี� 2

416,700.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไป-มามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 2,000 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

36. 0.00
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การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนายเรอืง
นยิมไร ่หมูท่ี� 3

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 240 ตร.ม. และงานป้ายโครงการ
รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

37. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
จากแยกสายถนน
กลางบา้น - ลําตลาด
หมูท่ี� 5

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

เทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10 ม. พื�นที�
ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 480 ตร.ม. และงานป้ายโครงการราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

38. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายเลยีบเหมอืงโนน
งิ�ว - โนนช ีหมูท่ี� 6

214,300.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

ลงหนิคลกุขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. หรอื
ปรมิาตรหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 420 ลบ.ม. เสรมิดนิหนาเฉลี�ย 0.30
เมตร ยาว 600 ม. และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที� อบต. กําหนด

39. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายโรงสบูนํ�า หมูท่ี� 7

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม. พรอ้มวางทอ่ คสล. และ
งานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

40. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนางรมิ จันทร์
กลาง เชื�อม ถนนสาย
เลยีบคลองโพธิ� หมูท่ี�
7

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 684 ตร.ม. พรอ้มวางทอ่ คสล. และ
งานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

41. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
โดยทําการปพูื�นแอ
สฟัลตกิคอนกรตี สาย
หนา้ศนูยก์ารเรยีนรู ้
ถงึ หนา้วดับา้นคลา้
หมูท่ี� 8

198,100.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

โดยทําการปพูื�นแอสฟัลตกิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 100
ม. หนา 0.05 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 400 ตร.ม. ราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

42. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
โดยทําการปพูื�นแอ
สฟัลตกิคอนกรตี สี�
แยกถนนสายกลาง
บา้น ถงึ สามแยกดา้น
ทศิใต ้หมูท่ี� 8

316,900.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

โดยทําการปพูื�นแอสฟัลตกิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 160
ม. หนา 0.05 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 640 ตร.ม. และงาน
ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

43. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
สายปากทางเขา้วดั
บา้นตาล - สามแยกที�
นานางสพุรรณ คาม
พมิาย หมูท่ี� 9

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

"ชว่งที� 1 บรเิวณปากทางเขา้ โดยทําการรื�อศาลาที�พัก จํานวน
1 หลงัและเทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 17 เมตร หนา 0.15
ม. ชว่งที� 2 บรเิวณขา้งวดับา้นตาลเทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 ม และงานป้ายโครงการ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด"

44. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คสล.สายบา้นนาง
ปาน พวงพมิาย - บา้น
นายวรีวฒัน ์พวง
พมิาย หมูท่ี� 9

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

"ชว่งที� 1 เทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 34 เมตร หนา 0.15
ม. ชว่งที� 2 เทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 83 เมตร หนา
0.15 ม และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที�
อบต.กําหนด"

45. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายบา้นนางแจง้
ยนตพ์มิาย ถงึ ถนน
คสล. สายคุม้โนน
สวา่ง หมูท่ี� 10

480,400.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 1,120 ตร.ม.เสรมิไหลท่างดนิไม่
นอ้ยกวา่ 10 ลบ.ม. และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที� อบต. กําหนด

46. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายจากปากทางเขา้
วดัป่าสนิสมบรูณ ์ถงึ
นานางอําไพ ซมึ
พมิาย หมูท่ี� 10

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 990 ตร.ม. งานเสรมิดนิไหลท่าง
และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.
กําหนด
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47. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
สายบา้นนายแหวน โร
นพมิาย - นายวเิชยีร
สนทิชอบ หมูท่ี� 11

0.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

ปรับปรงุถนน คสล. ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 720 ตร.ม. พรอ้มวางทอ่ คสล. และ
งานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.กําหนด

48. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งรางระบายนํ�า
สายบา้นนางภาวณีิ
สงมีรัมย ์- ศาลปู่ ตา-
นางหลา้ รม่รื�น หมูท่ี�
13

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อระบายนํ�าไมใ่หท้ว่มขงั กอ่สรา้งรางระบายนํ�า ขนาดรมินอกกวา้ง 0.50 ม. ยาว 300 ม.
ลกึเฉลี�ย 0.50 ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

49. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
ซอยบา้นนายมณี ธนู
การ หมูท่ี� 13

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

งานรื�อถนนที�ชาํรดุและถมดนิพรอ้มเทคอนกรตี กวา้ง 3.50 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 280 ตร.ม.
และงานป้ายโครงการรายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.
กําหนด

50. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
โดยทําการปพูื�นแอ
สฟัลตกิคอนกรตี ถนน
สายขา้งวดับา้นซมึ
หมูท่ี� 14

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

โดยทําการปพูื�นแอสฟัลตกิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 120
ม. หนา 0.05 ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่933 ตร.ม. และงาน
ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

51. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน คสล.
สายเลยีบแมนํ่�ามลู -
ประปาหมูท่ี� 14เชื�อม
ถนนวดัป่าสนิสมบรูณ์
หมูท่ี� 10

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15
ม. พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 4,200 ตร.ม. งานเสรมิดนิไหล่
ทาง และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.
กําหนด

52. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนนน คสล.
ซอยบา้นนายพันธ ์แร ้
นพมิาย หมูท่ี� 15

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.5 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.
พื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 262.50 ตร.ม. และงานป้าย
โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด (มยีา้ย
เสาไฟ 1 ตน้)

53. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

ปรับปรงุถนน คสล.
สายบา้นนายพล ชอบ
จติร - โรงสขีา้วชมุชน
หมูท่ี� 15

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อใหก้ารสญัจรไปมามคีวาม
สะดวกและปลอดภยั

เทคอนกรตี ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.10 ม. พื�นที�
ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 1,150 ตร.ม. และงานป้ายโครงการราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

54.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

อบรมกฎหมาย
ระเบยีบ วนัิย การ
ปฏบิตัหินา้ที�ของ
บคุลากรในหน่วยงาน

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหบ้คุลากรมคีวามเขา้ใจ
ระเบยีบกฎหมายในการปฏบิตั ิ
งานเพิ�มขึ�น

จัดอบรมบคุลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง

55.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

สง่เสรมิ วนัิย
คณุธรรม จรยิธรรม ให ้
กบัคณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ขา้ราชการ พนักงาน
และลกูจา้ง ของ
อบต.สมัฤทธิ�

120,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิ วนัิย คณุธรรม
จรยิธรรม และป้องกนัการทจุรติ
คอรรั์ปชั�นใหแ้กค่ณะผูบ้รหิาร
สมาชกิ อบต. ขา้ราชการ
พนักงานและลกูจา้ง ของ
อบต.สมัฤทธิ�ในการปฏบิตังิาน

มกีารจัดการอบรมตามโครงการ

56.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

ฝึกอบรมเพิ�ม
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและศกึษา
ดงูานของพนักงาน ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�น
สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ� ผูนํ้าองคก์ร/
ชมุชน และผูแ้ทนสว่น
ราชการ ฯลฯ

800,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิาร
งาน ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
อบต.พนักงานสว่นตําบล ผูนํ้า
ชมุชน ทั �งในและนอกราช
อาณาจักร

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�ม คา่เชา่สถานที�
เครื�องขยายเสยีง อปุกรณป์ระกอบการอบรม คา่พาหนะ คา่บตัร
ฯลฯ

57.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดงานซึ�งเป็นวนั
สําคญัของทาง
ราชการ หรอืงานรัฐ
พธิี

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

จัดกจิกรรมเนื�องในงานรัฐพธิี
ตา่ง จัดกจิกรรมเนื�องในงานรัฐพธิตีา่ง
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58.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม
อาคารที�ทําการ
สํานักงานองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ�

198,300.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิและความสวยงามเป็น
ระเบยีบ

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม ที�ทําการสํานักงานองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

59.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

เพิ�มประสทิธภิาพการ
จัดเกบ็รายได ้

0.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั,
สํานักคลงั

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการจัด
เกบ็ภาษีใหเ้พิ�มขึ�น

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพันธก์ารเสยีภาษีทางชอ่ง
ทางตา่งๆ

60.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั
ภาษีสญัจรและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

0.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหป้ระชาชนทั�วไปไดรั้บ
ความรูเ้กี�ยวกบัภาษี

ประชาชนทั�วไปเขา้รับการอบรมความรูด้า้นภาษี จํานวนไมน่อ้ย
กวา่ 270 คน

61.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

อบรมผูป้ระกอบการ
รา้นคา้

0.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั,
สํานักคลงั

เพื�อใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้มี
ความรูใ้นการประกอบการรา้นคา้

เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดอบรมโครงการผูป้ระกอบการรา้นคา้ เชน่ คา่
วทิยากร คา่อาหาร คา่เชา่ที�พัก คา่ยานพาหนะ ฯลฯ

62.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดทําแผนพัฒนา
ทอ้งถิ�นและแผน
ชมุชน

35,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจัดประชาคมหมูบ่า้นในเขต
อบต. สมัฤทธิ� ในการทําแผน
พัฒนาทอ้งถิ�น และแผนชมุชน

จัดประชาคมหมูบ่า้นในเขต อบต. สมัฤทธิ�

63.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

การออกบรกิาร
ประชาชนเคลื�อนที�
(อบต.สญัจร)

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

"เพื�อออกหน่วยบรกิารและ
ประชมุรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชน "

รออกบรกิารประชาชนเคลื�อนที� (อบต.สญัจร) หมูบ่า้นในเขต
อบต. สมัฤทธิ�

64.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดซื�อพัดลม
อตุสาหกรรมตั �งพื�น
24 นิ�ว

28,800.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใชใ้นการจัดกจิกรรมตา่งๆ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ�

" เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดซื�อพัดลมอตุสาหกรรมตั �งพื�น 24 นิ�ว
จํานวน 8 ตวั ราคาตวัละ 3,600 บาท โดยมคีณุลกัษณะ ดงันี� -
ใบพัดลมขนาด 24 นิ�ว - ปรับแรงลมไดไ้มน่อ้ยกวา่ 3 ระดบั -
แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลท ์"

65.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดชื�อเต็นทผ์า้ใบทรง
โคง้

62,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใชใ้นการจัดกจิกรรมตา่งๆ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ�

เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดซื�อเต็นทผ์า้ใบทรงโคง้ จํานวน 2 หลงั ราคา
หลงัละ 31,000 บาท รายละเอยีดเป็นเต็นทผ์า้ใบทรงโคง้
ขนาด 5 x 12 x 2.5 เมตร รายละเอยีดแบบแปลนตาม
ที� อบต.กําหนด

66.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดชื�อเต็นทผ์า้ใบทรง
ปั�นหยา

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใชใ้นการจัดกจิกรรมตา่งๆ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ�

เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดชื�อเต็นทผ์า้ใบทรงปั�นหยา จํานวน 10 หลงั
ราคาหลงัละ 10,000 บาท รายละเอยีดเป็นเต็นทผ์า้ใบ ขนาด
2.90 x 2.90 x 2.2 เมตร รายละเอยีดแบบแปลนตาม
ที� อบต.กําหนด

67.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดซื�อพรอ้มตดิตั �งซุม้
เฉลมิพระเกยีรติ

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

"เพื�อแสดงความจงรักภกัดแีละ
เทดิทนูไวซ้ ึ�งสถาบนัพระมหา
กษัตรยิ ์"

คา่จัดซื�อพรอ้มตดิตั �งซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิเพื�อจา่ยเป็นคา่จัดซื�อ
พรอ้มตดิตั �งซุม้เฉลมิพระเกยีรต ิโดยมรีายละเอยีดดงันี� - แบบ
2 กรอบ ฐาน เดยีว ฐานกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 5 เมตร - ป้ายชื�อ
หน่วยงาน ผลติจากแผน่พลาสตกิสนํี�าเงนิ หนา 2 มม. ตวั
หนังสอืชื�อหน่วยงาน ตามที� อบต. สมัฤทธิ� กําหนด

68.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

จัดซื�อป้ายไฟวิ�ง LED 0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสรา้งภาพลกัษณท์ี�ดแีละ
ความทนัสมยัของ อบต.สมัฤทธิ�

"เพื�อเป็นคา่จัดซื�อป้ายไฟวิ�ง LED จํานวน 2 ป้าย โดยมี
ลกัษณะดงันี� -ชนดิหลอดไฟ LED ขนาดป้ายไมน่อ้ยกวา่
(กวา้งxสงู) 160x25 เซนตเิมตร -สามารถแสดงขอ้ความเป็น
ภาษาไทยและภาษาอื�นได ้-มรีะบบฐานเวลาและวนัที� ทํางาน
เที�ยงตรง แสดงเวลา และ วนัที�ได ้-สามารถแสดงภาพ
กราฟฟิกเคลื�อนไหวได ้-การป้อนขอ้มลู ป้อนขอ้มลูหรอื
ขอ้ความตา่งๆ ผา่นคอมพวิเตอรผ์า่นสาย link ขอ้มลู (พอรต์ rs-
232 จากคอมพวิเตอร ์,ผา่น port rs-485) save ขอ้มลูลง USB
-แหลง่จากไฟ 220 Vac 50 Hz "

69.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

กอ่สรา้งอาคารเกบ็
ครภุณัฑ์

453,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหม้สีถานที�ในการจัดเกบ็
ครภุนัฑต์า่งๆ ขององคก์ารยริ
หารสว่นตําบลสมัฤทธิ�

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารเกบ็ครภุณัฑ ์ขนาด 6 x 6 เมตร
รายละเอยีดแบบแปลนตามที� อบต.กําหนด

70.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม
ป้ายประชาสมัพันธ์

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้้ายประชาสมัพันธม์ี
ความแข็งแรง

เพื�อจา่ยเป็นคา่ปรับปรงุ/ซอ่มแซมป้ายประชาสมัพันธ ์ราย
ละเอยีดแบบแปลนตามที� อบต.กําหนด

71.
การบรหิารการ
จัดการบา้นเมอืงที�
ดี

คา่จัดซื�อโทรทศัน์
แอล อ ีด ี(LED TV)
แบบ Smart TV

36,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใชใ้นการจัดกจิกรรมตา่งๆ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ�

เพื�อจา่ยเป็นคา่จัดชื�อโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบ
Smart TV จํานวน 1 เครื�อง ขนาด 65 นิ�วรายละเอยีดตามบญัชี
ราคามาตรฐานครภุณัฑก์องมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ

72. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

จัดกจิกรรมวนัอาสา
สมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน (อปพร.)

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจัดกจิกรรมในวนั
อปพร.สรา้งความสามคัคี
ระหวา่งผูป้ฏบิตัหินา้ที�

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมในวนัวนัอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)

73. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ซอ้มแผนป้องกนัภยั
ตําบลสมัฤทธิ�

0.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก

เพื�อซอ้มแผนป้องกนัภยัสําหรับ
อปพร.

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการซอ้มแผนป้องกนัภยัตําบล
สมัฤทธิ�
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ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

74. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ฝึกอบรม
อปพร.ตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหม้อีาสาสมคัรป้องกนัภยั
ครบฝ่ายพลเรอืน ตามสดัสว่น
ของประชากร

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน

75. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

รณรงคป้์องกนั
อบุตัเิหตแุละบรกิาร
ประชาชนเนื�องในวนั
เทศกาลสําคญั

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อรณรงคป้์องกนัอบุตัเิหตแุละ
บรกิารประชาชนเนื�องในวนั
เทศกาลสําคญั

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมในการรณรงคป้์องกนั
อบุตัเิหตแุละบรกิารประชาชนเนื�องในวนัเทศกาลสําคญั

76. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

" อบรมซอ้มแผน
ป้องกนั และลด
อบุตัเิหตทุางถนน "

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหตทุางถนน
และเพื�อลดอบุตัเิหตุ

จัดซอ้มแผนตามโครงการใหก้บัเจา้หนา้ที�ภาครัฐ อาสาสมคัร
ประชาชน และผูนํ้าชมุชน

77. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

อบรมเชงิปฏบิตักิาร
การป้องกนัภยัทางนํ�า

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัอนัตรายในชวีติจาก
อบุตัเิหตทุางนํ�า

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

78. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

สรา้งความปลอดภยั
ชมุชน(สายตรวจ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั)

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อป้องกนัและลดการโจรกรรม
รว่มถงึภยัตา่งๆที�จะเกดิขึ�นใน
ตําบล

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกกิรรมสรา้งความปลอดภยัชมุชน

79. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ตําบลสมัฤทธิ�ปลอด
ยาเสพตดิ

0.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหช้มุชนตระหนักถงึ
อนัตรายและสรา้งเครอืขา่ยการ
แจง้เบาะแสของยาเสพตดิ

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมตําบลสมัฤทธิ�ปลอดยาเสพ
ตดิ

80. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ตดิตั �งเครื�องออก
กําลงักายกลางแจง้
ประจําหมูบ่า้น

109,800.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหป้ระชาชนไดอ้อกกําลงั
กาย

ตดิตั �งเครื�องออกกําลงักายกลางแจง้ ประจําหมูบ่า้น 15 หมูบ่า้น
และงานป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต.
กําหนด

81. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ปรับปรงุภมูทิศันท์ี�
สาธารณะ ในเขต
ตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อพัฒนาใหเ้ป็นที�พักผอ่นและ
ใชเ้ป็นสถานที�จัดกจิกรรมตา่งๆ
ของหมูบ่า้น

ปรับปรงุภมูทิศันท์ี�สาธารณะในเขตตําบลสมัฤทธิ� และงานป้าย
โครงการรายละเอยีดตามแบบแปลนที� อบต. กําหนด

82. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ศนูยป์ฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น
(สถานที�กลาง)
อําเภอพมิาย จังหวดั
นครราชสมีา

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

" - เพื�อใหป้ระชาชนสามารถ
ตดิตอ่ขอรับบรกิารและประสาน
งานขอความชว่ยเหลอืผา่น ทาง
ศนูยป์ฏบิตักิารรว่มฯ - เพื�อให ้
เป็นศนูยก์ลางขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นในเขต
อําเภอพมิายทกุแหง่ในการ
รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร "

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ.2564 จากเทศบาล
ตําบล และองคก์ารบรหิารสว่นตําบลในพื�นที�อําเภอพมิาย
จํานวน 12 แหง่ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงนิ 120,000 บาท
และองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ� (สมทบ) จํานวน 10,000
บาท รวมเป็นเงนิ 130,000 บาท

83. การพัฒนาดา้น
สงัคมและชมุชน

ฝึกอบรมชดุปฏบิตั ิ
การจติอาสาภยัพบิตั ิ
ประจําองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลสมัฤทธิ�
(หลกัสตูรทบทวน)

270,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อฝึกทบทวนชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตัปิระจําตําบล ให ้
สามารถปฏบิตัหินา้ที�ในการ
จัดการสาธารณภยัในพื�นที�เกดิ
เหตทุี�เป็นรปูธรรมและมี
มาตรฐานเดยีวกนั

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตัปิระจําองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ� (หลกัสตูร
ทบทวน)

84. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ถากถางแนวเขตใน
การรังวดัตรวจสอบ
แนวเขตที�
สาธารณประโยชน์

0.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรังวดั
ตรวจสอบแนวเขตที�
สาธารณประโยชนใ์นเขตตําบล
สมัฤทธิ�

ที�สาธารณประโยชนใ์นเขตตําบลสมัฤทธิ�
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เพื�อออกที�สําคญั
สําหรับที�หลวง

85.
การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

อบรมอาสาสมคัร
อนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม

20,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อสง่เสรมิการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตเิพื�อการทอ่ง
เที�ยว

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

86.
การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

รณรงคส์มัฤทธิ�ถ ิ�น
สะอาด

30,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อรณรงคใ์หรั้กษาความ
สะอาดในชมุชน

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การจัดกจิกรรม

87.
การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ปลกูหญา้แฝกตาม
แนวพระราชดําริ

15,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อป้องกนัการพังทลายของดนิ
และเสรมิความมั�นคงแข็งแรง
ตามแนวตลิ�ง

ปลกูหญา้แฝกตามแนวรมิมลู, รมิคลอง, สถานโีรงสบูนํ�าดว้ย
ไฟฟ้าในตําบลสมัฤทธิ�

88.
การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ปลกูป่า
เฉลมิพระเกยีรตแิละ
แสดงออกถงึความ
จงรักภกัดตีอ่สถาบนั
พระมหากษัตรยิ์

45,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อใหป้ระชาชนมจีติสํานกึใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มตลอดจนลด
ภาวะโลกรอ้น

จัดกจิกรรมปลกูตน้ไมใ้นที�สาธารณะในเขตตําบลสมัฤทธิ�

89.

การพัฒนาดา้นการ
ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

วิ�งคบไฟฉลองวนัแหง่
ชยัชนะ ทา้วสรุนารี

120,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเชดิชวูรีกรรมและฉลอง
ชยัชนะ ทา้วสรุนารี

จัดกจิกรรมวิ�งคบไฟเพื�อเชดิชวูรีกรรมและฉลองชยัชนะทา่น
ทา้วสรุะนาร ีปีละ 1 ครั�ง

90.

การพัฒนาดา้นการ
ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

อดุหนุนที�วา่การ
ปกครองอําเภอพมิาย

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวและการ
อนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิ�น

อดุหนุนที�วา่การปกครองอําเภอพมิายเพื�อสนับสนุนเทศกาล
เที�ยวพมิาย

91.

การพัฒนาดา้นการ
ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

จัดงานสดดุวีรีกรรม
ทุง่สมัฤทธิ�

120,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสดดุวีรีกรรมทุง่สมัฤทธิ�และ
สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว จัดงานสดดุวีรีกรรมทุง่สมัฤทธิ� ปีละ 1 ครั�ง

92.

การพัฒนาดา้นการ
ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

อดุหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่า้น

62,500.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิการทอ่ง
เที�ยวและการอนุรักษ์ประเพณี
ทอ้งถิ�น

เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวและการอนุรักษ์ประเพณี
ทอ้งถิ�น

93. การพัฒนาดา้นการ
ศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี
และการทอ่งเที�ยว

สนับสนุนกจิกรรมทาง
ศาสนา

10,000.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,

เพื�อสบืทอดและเผยแพร่
กจิกรรมทางศาสนาใหดํ้ารงอยู่
สบืไป

จัดกจิกรรมวนัสําคญัทางศาสนา ตามโอกาส
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สํานักการ
ศกึษา

94. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา

1,012,630.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

" เพื�อสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา 1.เงนิ
อดุหนุนสําหรับอาหารกลางวนั
2. เงนิอดุหนุนสําหรับสง่เสรมิ
ศกัยภาพการศกึษา 3. เงนิ
อดุหนุนสําหรับสนับสนุนคา่
จัดการเรยีนการสอน (รายหวั)
4.เงนิอดุหนุนสําหรับสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา "

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ� และโรงเรยีนสงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐานในเขตตําบลสมัฤทธิ�

95. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สนับสนุนคา่อาหาร
เสรมิ (นม)

1,329,842.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหนั้กเรยีนไดรั้บประทาน
อาหารเสรมิ(นม) อยา่งเพยีงพอ

จัดซื�อนมสําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
สมัฤทธิ� , โรงเรยีนสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �น
พื�นฐานในเขตตําบลสมัฤทธิ�

96. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ งานวนัเด็กแหง่ชาติ 150,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กนักเรยีนมคีวามรู ้เพิ�ม
ทกัษะ /ทํากจิกรรมรว่มกนั

เด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ�
และนักเรยีนในเขต อบต.สมัฤทธิ�

97. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

300,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิและความสวยงามเป็น
ระเบยีบ

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

98. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

อบรมคณะกรรมการ
สถานศกึษาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

30,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหค้ณะกรรมการสถาน
ศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กรู ้
บทบาท หนา้ที�

จัดอบรมบคุลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง

99. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

"อดุหนุนสําหรับ การ
ดําเนนิงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ "

300,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อตอบสนองการดําเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการพระ
ราชดํารดิา้นสาธารณสขุ

อดุหนุนงบประมาณในการดําเนนิงานโครงการฯ ตามที�หมูบ่า้น
ในตําบลสมัฤทธิ�เสนอเขา้มา(หมูบ่า้นละ 20,000 บาท)

100. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิ
สนัุขบา้ ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจา้
ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภ
รณวลยัลกัษณ ์อคัร
ราชกมุารี

0.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหส้นัุขและแมวไดรั้บการ
ฉีดวคัซนี

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จ
พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี

101. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉนิตําบลสมัฤทธิ�

0.00 สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น

" เพื�อจัดตั �งหน่วยกูช้พีและชดุ
ปฏบิตักิารฉุกเฉนิ เพื�อใหม้รีะบบ
บรหิารจัดการงานการแพทย์
ฉุกเฉนิสามารถดําเนนิงาน

จัดตั �งชดุปฏบิตักิารฉุกเฉนิ จํานวน 1 ชดุ และอดุหนุนหรอืเป็น
คา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ฏบิตักิาร
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สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

บรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิแก่
ประชาชน "

102. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ป้องกนัโรคไขเ้ลอืด
ออก

0.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหป้ระชาชนรับรูแ้ละ
ตระหนักถงึอนัตรายของโรค
ตดิตอ่

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัไขเ้ลอืดออก

103. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

อบรมแกนนําสขุภาพ
ตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อพัฒนาศกัยภาพแกแ่กนนํา
สขุภาพ

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

104. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ฝึกอบรมพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

0.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อฝึกอบรมใหผู้ส้งูอายมุคีวาม
รูใ้นการดแูลสขุภาพ ไดทํ้า
กจิกรรมรว่มกนั พบปะ แลก
เปลี�ยนเรยีนรูซ้ ึ�งกนัและกนั

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

105. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

อบรมการดแูลผูพ้กิาร
และผูส้งูอายุ

0.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อพัฒนาทกัษะในการดแูลผู ้
พกิาร และผูส้งูอายุ

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

106. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ฝึกอบรมสรา้งงาน
สรา้งอาชพี

0.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

" เพื�อเป็นการฝึกอบรมสรา้งงาน
สรา้งอาชพีสําหรับผูพ้กิาร สตรี
ผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายแุละ
ประชาชนทั�วไป "

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

107. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ตําบลสมัฤทธิ�ใหม้สีว่นรว่มใน
การพัฒนาตําบล สรา้งความ
สามคัคภีายในชมุชน

เพื�อจา่ยเป็นคา่วทิยากร คา่อาหารเครื�องดื�มอปุกรณป์ระกอบ
การอบรม

108. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

แขง่ขนักฬีาเรอืพาย
ตําบลสมัฤทธิ�

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหช้าวบา้นในตําบลไดทํ้า
กจิกรรมรว่มกนัสรา้งความ
สามคัค ีไดอ้อกกําลงักาย

ประชาชนในตําบลมคีวามสมคัรสมานสามคัคี

109. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

การแขง่ขนักฬีาตําบล
สมัฤทธิ�ตา้นยาเสพ
ตดิ

320,000.00 สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหป้ระชาชนในตําบลไดทํ้า
กจิกรรมรว่มกนัสรา้งความ
สามคัค ีไดอ้อกกําลงักาย

ประชาชนในตําบลมคีวามสมคัรสมานสามคัคี
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110. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สง่นักกฬีาเขา้แขง่ขนั
กฬีา

30,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อใหป้ระชาชนในตําบล
บคุลากรของ อบต.สมัฤทธิ� ได ้
ทํากจิกรรมรว่มกนัสรา้งความ
สามคัค ีไดอ้อกกําลงักาย

พนักงานและประชาชนในเขตตําบลสมัฤทธิ�

111. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

แขง่ขนักฬีาฟตุบอล 7
คน

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนและ
เยาวชนมทีศันคตทิี�ดตีอ่การเลน่
กฬีา มสีขุภาพรา่งกายแข็งแรง

จัดการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล 7 คน

112. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สง่เสรมิกฬีาตําบล
สมัฤทธิ�

80,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วฒันธรรม,
กองการศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสง่เสรมิกจิกรรมการออก
กําลงักาย จัดซื�ออปุกรณก์ฬีาสากล

113. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

การสงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพีผูส้งูอายุ

15,350,000.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจา่ยเป็นคา่เบี�ยยงัชพีผูส้งู
อายุ ผูส้งูอายใุนเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ�

114. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

การสงเคราะหเ์บี�ย
ความพกิาร

3,200,000.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจา่ยเป็นคา่เบี�ยยงัชพีผู ้
พกิาร ผูพ้กิารในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ�

115. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

การสงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพีผูป่้วยเอดส์

30,000.00

สว่นสวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม, สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจา่ยเป็นคา่เบี�ยยงัชพีผูต้ดิ
เชื�อเอดส์ ผูต้ดิเชื�อเอดสใ์นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสมัฤทธิ�

116. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ

สํารองจา่ย (เงนิชว่ย
เหลอืผูป้ระสบ
สาธารณะภยั)

847,610.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดัเทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

จา่ยเพื�อกรณีฉุกเฉนิหรอืจําเป็น
โดยปฏบิตัติามนัยระเบยีบฯ เพื�อบําบดัทกุขบํ์ารงุสขุใหแ้กป่ระชาชนในตําบล

117. การพัฒนาดา้น
คณุภาพชวีติ แขง่ขนักฬีาฟตุซอล 100,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กอง
ชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการชา่ง

เพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนและ
เยาวชนมทีศันคตทิี�ดตีอ่การเลน่
กฬีา มสีขุภาพรา่งกายแข็งแรง

จัดการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.สมัฤทธิ� มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 24 โครงการ จํานวนเงนิ 25,855,682 บาท มกีาร
เบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 17 โครงการ จํานวนเงนิ 11,358,093 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

การพัฒนาดา้นการเกษตร 1 406,515.00 1 406,515.00

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 7 1,651,000.00 3 407,000.00

การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี 4 281,402.00 3 273,352.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและชมุชน

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

การพัฒนาดา้นการศาสนา และวฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว 2 145,887.00 2 145,887.00
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การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 10 10,363,294.48 8 10,125,339.48

รวม 24 12,848,098.48 17 11,358,093.48

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.สมัฤทธิ� ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. การพัฒนาดา้นการเกษตร
โครงการใหค้วามรู ้
เกษตรกรทางดา้น
การเกษตร

413,500.00 406,515.00 406,515.00 6,985.00

2. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ
ลงหนิคลกุ สายเลยีบลํา
มลูจากแปลงผัก หมูท่ี� 3
ถงึ สะพานไปบา้นไผ่
ตําบลกระเบื�องใหญ่

359,500.00 353,000.00 0.00 6,500.00

3. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คสล. สายเลยีบแมนํ่�ามลู -
ปากประคาบ หมูท่ี� 5 - วดั
สมัฤทธิ�ตะวนัออก หมูท่ี�
13

331,900.00 329,000.00 0.00 2,900.00

4. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุสายจากนานาย
จํานงค ์แกว้หนิ - นานายสุ
พจน ์แกว้แหวน หมูท่ี� 6

99,400.00 98,000.00 98,000.00 1,400.00

5. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการเสรมิถนน คสล.
สายบา้นนายสพัุฒน ์สด
โคกกรวด - บา้นนางสายสุ
นยี ์เขตคํา หมูท่ี� 6

150,800.00 148,000.00 0.00 2,800.00

6. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการซอ่มแซมถนนใน
เขตองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสมัฤทธิ�

800,000.00 99,000.00 99,000.00 701,000.00

7. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน
คสล. สายสระหนองจกิไป
โรงสบูนํ�าดว้ยไฟฟ้าโรง
สบูนํ�าพระราชทาน หมูท่ี� 2

416,700.00 414,000.00 0.00 2,700.00

8. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายเลยีบเหมอืงโนนงิ�ว -
โนนช ีหมูท่ี� 6

214,300.00 210,000.00 210,000.00 4,300.00

9. การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี

โครงการสง่เสรมิ วนัิย
คณุธรรม จรยิธรรม ใหก้บั
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ขา้ราชการ พนักงานและ
ลกูจา้ง ของ อบต.สมัฤทธิ�

120,000.00 111,352.00 111,352.00 8,648.00

10. การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทอ้งถิ�นและแผน
ชมุชน

35,000.00 8,050.00 0.00 26,950.00

11. การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี จัดชื�อเต็นทผ์า้ใบทรงโคง้ 62,000.00 62,000.00 62,000.00 0.00

12. การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี จัดชื�อเต็นทผ์า้ใบทรงปั�นห
ยา

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

13. การพัฒนาดา้นการศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว

โครงการจัดงานสดดุี
วรีกรรมทุง่สมัฤทธิ�

120,000.00 110,887.00 110,887.00 9,113.00

14. การพัฒนาดา้นการศาสนา และ
วฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว

เงนิอดุหนุนองคก์ร
ประชาชน

62,500.00 35,000.00 35,000.00 27,500.00

15. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา

1,012,630.00 447,780.00 447,780.00 564,850.00

16. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,329,842.00 260,124.48 260,124.48 1,069,717.52

17. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการปรับปรงุ/
ซอ่มแซมศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สมัฤทธิ�

300,000.00 38,100.00 38,100.00 261,900.00

18. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการการแขง่ขนักฬีา
ตําบลสมัฤทธิ�ตา้นยาเสพ
ตดิ

320,000.00 155,200.00 0.00 164,800.00

19. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ โครงการสง่เสรมิกฬีา
ตําบลสมัฤทธิ�

80,000.00 79,950.00 0.00 50.00

20. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 15,350,000.00 7,167,000.00 7,167,000.00 8,183,000.00

21. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 3,200,000.00 1,367,200.00 1,367,200.00 1,832,800.00

22. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 30,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00

23. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ สํารองจา่ย 847,610.00 742,220.00 739,415.00 105,390.00
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24. การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุ
ซอล

100,000.00 99,720.00 99,720.00 280.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.สมัฤทธิ� พมิาย จ.นครราชสมีา

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ

1. การพัฒนาดา้นการเกษตร 57 32,954,000.00 12 1,470,800.00 1 406,515.00 1 406,515.00

2. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 124 117,191,400.00 41 3,368,000.00 7 1,651,000.00 3 407,000.00

3.การบรหิารการจัดการบา้นเมอืงที�ดี 21 3,085,800.00 18 2,093,100.00 4 281,402.00 3 273,352.00

4.การพัฒนาดา้นสงัคมและชมุชน 28 7,303,000.00 12 379,800.00

5.การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 3 2,550,000.00 - -

6.การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 9 1,340,000.00 5 110,000.00

7.การพัฒนาดา้นการศาสนา และวฒันธรรมประเพณี และการทอ่งเที�ยว 18 14,150,000.00 5 312,500.00 2 145,887.00 2 145,887.00

8.การพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 41 41,013,000.00 24 23,080,082.00 10 10,363,294.48 8 10,125,339.48

รวม 301 219,587,200.00 117 30,814,282.00 24 12,848,098.48 17 11,358,093.48

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.สมัฤทธิ� ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�
ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

วา่ที�รอ้ยตรศีริโิชค นยิมไร่ ประธานกรรมการ 044 482 900 - -

นายละมลุ เรยีบรอ้ย กรรมการ 044 482 900 - -

นางนติยา คลองโนนสงู กรรมการ 044 482 900 - -

นายธวชัชยั สมดี กรรมการ 044 482 900 - -

นายสะอิ�ง แรน้พมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นางบวัคลี� ขอพมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นายเสรงิ รม่เย็น กรรมการ 044 482 900 - -

นายสําราญ พวงพมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นายอําพร ขานกระโทก กรรมการ 044 482 900 - -

นางปิยะพร ถนัดคา้ กรรมการ 044 482 900 - -

นางอบุล อนิทรสตู กรรมการ 044 482 900 - -

นางสาวเกษศรนิ รอดศรี กรรมการ 044 482 900 - -

นายธง ชชูวีา กรรมการ 044 482 900 - -

นายบญุชว่ย กระจา่งแจง้ กรรมการ 044 482 900 - -

นายสํารวย คลองโนนสงู กรรมการ 044 482 900 - -

นายสมเกยีรต ิแตงกลาง กรรมการ 044 482 900 - -

นายกรีศษิ ชชูพี กรรมการ 044 482 900 - -

นายคงเดช มนิพมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นายชมุพวง จันทะดวง กรรมการ/เลขานุการ 044 482 900 - -

นางจรีะภา จนีครฑุ ผูช้ว่ยเลขานุการ 044 482 900 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายสนัต ์ใจซื�อ ประธานกรรมการ 044 482 910 - -

นายดวง จี�พมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นายชม ชาญเจรญิ กรรมการ 044 482 900 - -

นายสมบรูณ ์มาตรโพธิ� กรรมการ 044 482 900 - -

นายชวน ออ่นสขุ กรรมการ 044 482 900 - -
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นายประเสรฐิ เนาวพ์มิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นายบญุลอ้ม ดมีา กรรมการ 044 482 900 - -

นายประสงค ์รม่เย็น กรรมการ 044 482 900 - -

นายประทปี รักศริิ กรรมการ 044 482 900 - -

นางจรีะภา จนีครฑุ กรรมการ 044 482 900 - -

นายกฤษณะ วฒันะชมุพล กรรมการ 044 482 900 - -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายชมุพวง จันทะดวง ประธานกรรมการ 044 481 900 - -

นายอมัรนิทร ์ชนุอว้น กรรมการ 044 482 900 - -

นายสนทิ สขุแกว้ กรรมการ 044 482 900 - -

นายมงคล มุง่พมิาย กรรมการ 044 482 900 - -

นางกาญจนา อทุาน กรรมการ 044 482 900 - -

นางจรีะภา จนีครฑุ กรรมการ 044 482 900 - -

นางอําพร อภลิกัษณชยั กรรมการ 044 482 900 - -

นางสาวสภุาพรรณ ลิ�มพรวกิลุ กรรมการ 044 482 900 - -

นางภคพร พงคช์าญวทิย์ กรรมการ 044 482 900 - -

นางสาวอรสิรา ทบประดษิฐ กรรมการ 044 482 900 - -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.สมัฤทธิ�ทราบ เพื�อจะได ้
พจิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 16 เมษายน 2564

                                                              นายกอบต.สมัฤทธิ�

ขอ้มลู ณ 16/04/2564


