รายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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ประกาศ อบต.สัมฤทธิ
เรือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
ด ้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้ อปท.สภาท ้องถิน และผู ้บริหารท ้องถิน เปิ ดเผยข ้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให ้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง มีกลไกให ้ประชาชนในท ้องถิ
นมีสว่ นร่วมด ้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด ้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ้อ 30(5) กําหนดให ้ผู ้บริหารท ้องถินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท ้องถิน และคณะกรรมการ พัฒนาท ้องถิน พร ้อมทังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ้ประชาชนในท ้องถินทราบ ในทีเปิ ดเผยภายในสิบห ้าวันนับแต่วน
ั
ทีผู ้บริหารท ้องถินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต ้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน ้อยปี ละสองครังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนันเพือการปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน อบต.สัมฤทธิ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใช ้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพือให ้ประชาชนได ้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการอบต.สัมฤทธิ ดังนี
ก. วิส ัยท ัศน์ ของอบต.สัมฤทธิ
"-"
ข. พ ันธกิจ ของอบต.สัมฤทธิ
ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.สัมฤทธิได ้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี
การพัฒนาด ้านการเกษตร
1. แผนงานการเกษตร
การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. แผนงานงบกลาง
การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี
การพัฒนาด ้านสังคมและชุมชน
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
การพัฒนาด ้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว
การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ
ง. การวางแผน
อบต.สัมฤทธิ ได ้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบัญญัตไิ ว ้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือรับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแท ้จริงของประชาชนในพืนที ก่อนนํ ามาจัดทําโครงการเพือพัฒนาพืนที ทีบรรจุไว ้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.สัมฤทธิ ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได ้กําหนดโครงการทีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2561
ยุทธศาสตร์

2562

2563

2564

2565

งบ
จํานวน
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ประมาณ

การพัฒนาด ้านการเกษตร

0

0.00

3

1,099,100.00

45 17,318,000.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

0

0.00

30

8,875,600.00

86 90,736,599.00

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

0

0.00

2

117,000.00

33

4,627,300.00

21

3,085,800.00

14

2,220,000.00

การพัฒนาด ้านสังคมและชุมชน

0

0.00

5

1,463,400.00

34

9,864,500.00

28

7,303,000.00

26

5,823,000.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

0

0.00

0

0.00

2

1,550,000.00

3

2,550,000.00

2

1,550,000.00

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

0

0.00

0

0.00

10

1,940,000.00

9

1,340,000.00

8

840,000.00

การพัฒนาด ้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
และการท่องเทียว

0

0.00

0

0.00

21 17,250,000.00

18

14,150,000.00

19

14,650,000.00

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

0

0.00

0

0.00

43 41,213,000.00

41

41,013,000.00

40

41,113,000.00

0

0.00

40 11,555,100.00

274 184,499,399.00

รวม

57

32,954,000.00

124 117,191,400.00

301 219,587,200.00

55

62,275,100.00

139 115,122,400.00

303 243,593,500.00

จ. การจ ัดทํางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.สัมฤทธิ ได ้ประกาศใช ้ข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยมีโครงการทีบรรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัตงิ บประมาณ จํานวน 117 โครงการ งบประมาณ 30,814,282 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ

โครงการ

การพัฒนาด ้านการเกษตร

12

1,470,800.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

41

3,368,000.00
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การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

18

2,093,100.00

การพัฒนาด ้านสังคมและชุมชน

12

379,800.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

-

-

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

5

110,000.00

การพัฒนาด ้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว

5

312,500.00

24

23,080,082.00

117

30,814,282.00

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ
รวม
รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.สัมฤทธิ มีดงั นี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จํานวนงบ
ประมาณ

หน่วยงานที
ร ับผิดชอบ

ว ัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพือสนับสนุนค่าไฟฟ้ าของ
สถานีสบ
ู นํ าด ้วยไฟฟ้ า ที
เพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของสถานีสบ
ู นํ าที องค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลรับผิด ส่วนตําบลรับผิดชอบ
ชอบ

1.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

สนับสนุนปั จจัยการ
ผลิต (ค่ากระแส
ไฟฟ้ า)

2.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

"ให ้ความรู ้การใช ้นํ า
ของกลุม
่ ผู ้ใช ้นํ า

30,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือพัฒนากลุม
่ ผู ้ใช ้นํ า

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม

3.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

"กําจัดวัชพืชภายใน
แหล่งนํ าสาธารณะ

100,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือบํารุงรักษาแหล่งนํ า

เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําการกําจัดวัชพืชภายใน
แหล่งนํ าภายในหมูบ
่ ้าน

4.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ให ้ความรู ้เกษตรกร
ด ้านการเกษตร

413,500.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือเพิมศักยภาพและสนับสนุน เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
ให ้ความรู ้แก่เกษตรกร
การอบรม

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

"อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระ
เทพราชสุดาฯสยาม
พระบรมราช
กุมารี(อพ.สธ)

0.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือสนองพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
พระบรมราชกุมารี

จัดทําฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถินปกปั กทรัพยากรท ้องถิน
สํารวจข ้อมูลเก็บรวบรวมข ้อมูลท ้องถินและเพือจ่ายเป็ นค่า
วิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม อุปกรณ์ประกอบการอบรม

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ก่อสร ้างถนน คสล.
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจํา
ตําบลสัมฤทธิ

0.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือพัฒนาศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด ้าน
การเกษตร

สายจากปากทางเข ้าไปสระนํ า กว ้าง 5 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15
ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 425 ตร.ม. สายซอยเข ้าอาคาร
เก็บวัสดุ กว ้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. พืนทีดําเนินการไม่
น ้อยกว่า 105 ตร.ม. สายซอยเข ้าอาคารเลียงสุกร กว ้าง 3.50 ม.
ยาว 30 ม. หนา 0.10 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 400 ตร.ม.

7.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ก่อสร ้างเหมืองดาด
คอนกรีตสายวังตรง
ไปนานางใจ (เลียว
ขวา) ไปถนนลาดยาง
หมูท
่ ี4

496,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือให ้เกษตรกรมีนําเพียงพอ
ให ้การทําการเกษตร

ก่อสร ้างเหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว ้างเฉลีย 2.50 ม. ก ้น
กว ้างเฉลีย 0.60 ม. ยาว 640 ม. ลึกเฉลีย 1.20 ม. หนา 8 ซม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

8.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ก่อสร ้างบานปิ ด-เปิ ด
ทางข ้ามนานางม่าน
คลองสนสระ หมูท
่ ี 12

65,800.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือให ้เกษตรกรมีนําเพียงพอ
ให ้การทําการเกษตร

ก่อสร ้างบานปิ ด-เปิ ด จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต. กําหนด

9.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ก่อสร ้างเหมืองดาด
คอนกรีต จาก
โรงเรียน ถึง บ่อนาย
สร ้อย คลองจันทร์ทก
ึ
หมูท
่ ี 12

0.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือบํารุงรักษาเหมืองส่งนํ า

ก่อสร ้างเหมืองดาดคอนกรีต ขนาดปากกว ้างเฉลีย 2 ม. ก ้น
กว ้าง 1 ม. ยาว 300 เมตร ลึกเฉลีย 1 ม. หนา 8 ซม. พร ้อมงาน
ป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

"ซ่อมแซมบานปิ ด เปิ ด 2 จุด 3 บาน
(บริเวณนานายจําลอง
2 บาน และ นานายสม
พงษ์ 1 บาน) หมูท
่ ี
12"

165,500.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือให ้เกษตรกรมีนําใช ้ใน
การเกษตร

ซ่อมแซมบานปิ ด-เปิ ด 2 จุด 3 บาน (บริเวณนาอาจารย์จําลอง 2
บาน และ นาผู ้ช่วยสมพงษ์ 1 บาน) และงานป้ ายโครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

- ดําเนินการถมดินขนาดกว ้างเฉลีย 15 ม. ยาวเฉลีย 100 เมตร
ลึกเฉลีย 3 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น ้อยกว่า 4,500 ลบ.ม.
พร ้อมเกลีย - งานวางท่อ คสล. ขนาด 1 ม. จํานวน 55 ท่อน
พร ้อมยาแนวและรองพืนคอนกรีตและและยาแนวบ่อพักขนาด
1.20 x 1.20 ม. จํานวน 6 บ่อ -และงานก่อสร ้างลานคอนกรีต
ขนาดกว ้าง 10 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.10 เมตร หรือ พืนทีดําเนิน
การไม่น ้อยกว่า 150 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด"

5.

6.

10.

11.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ก่อสร ้างลานตาก
ผลผลิตทางการ
เกษตร หมูท
่ ี 11

12.

การพัฒนาด ้าน
การเกษตร

ปรับปรุงคลองส่งนํ า
ดาดคอนกรีตในเขต
ตําบลสัมฤทธิ

13.

14.

ส่วนส่งเสริม
0.00
การเกษตร

0.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือให ้เกษตรกรมีลานตากข ้าว

200,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือบํารุงรักษาคลองส่งนํ าไม่ให ้ ปรับปรุงคลองส่งนํ าดาดคอนกรีตทีได ้รับความเสียหายในเขต
นํ ารัวไหล
ตําบลสัมฤทธิ

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ขยายเขตไฟฟ้ าและ
ไฟฟ้ าสาธารณะใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสัมฤทธิ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง "เพือให ้ประชาชนมีไฟฟ้ าใช ้ทุก
ขยายเขตไฟฟ้ าและไฟฟ้ าสาธารณะ โดยอุดหนุนการไฟฟ้ า
0.00 สุขาภิบาล,
ครัวเรือนและเพือให ้มีแสงสว่าง
ส่วนภูมภ
ิ าคอําเภอพิมาย
กองประปา,
ใช ้ ในเวลากลางคืน"
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

เฝ้ าระวังคุณภาพนํ า
ประปา

0.00 ส่วนโยธา, กอง เพือเฝ้ าระวังคุณภาพนํ าประปา
โยธา, กอง
ให ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม และส่งนํ าประปาตรวจสอบคุณภาพ
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ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ก่อสร ้างถนน คสล.
แยกจากถนนคลองส่ง
นํ า (หนองตาเพ็ง) ถึง
ถนนสายหน ้าศาลย่า
หมูท
่ ี1

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล.ขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 1,615 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,845 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
ซอยบ ้านนางปุ๋ย หมูท
่ ี
1

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. จํานวน 160 ท่อน พร ้อมบ่อพัก
จํานวน 8 บ่อ ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 168 ม.
หนา 0.15 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 504 ตร.ม. และงาน
ป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

"ก่อสร ้างถนน คสล.
สายสระหนองจิก หมู่
ที 2 ตําบลสัมฤทธิ
(เลียบลํานํ ามูล) เชือม
ลําเชิงไกร ตําบลดอน
ชมพู "

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 1,900 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 7,600 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายโรงสูบไฟฟ้ า เชือมวัดท่าแดง หมูท
่ ี
3

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนนดินลงหิน
คลุก สายเลียบลํามูล
จากแปลงผัก หมูท
่ ี3
ถึง สะพานไปบ ้านไผ่
ตําบลกระเบืองใหญ่

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
359,500.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

งานกรุยทางถางป่ า และก่อสร ้างถนนดินฐานกว ้าง 6 ม. ผิว
จราจรกว ้าง 4 ม. ยาว 470 สูงเฉลีย 1.50 ม. หรือปริมาตรดินถม
ไม่น ้อยกว่า 3,525 ลูกบาศก์เมตร พร ้อมเกลียและลงหินคลุก
ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 470 ม.หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น ้อยกว่า 188 ลูกบาศก์เมตร พร ้อมเกลียและวางท่อ
คสล. ขนาด 1.00 จํานวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร ้อม
งานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

"ก่อสร ้างถนน คสล.
สายเลียบเหมืองดาด
คอนกรีตบ ้านป่ ารัง
หมูท
่ ี 4 ถึง บ ้านตาล
หมูท
่ ี 9"

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,800 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายเลียบแม่นํามูล ปากประคาบ หมูท
่ ี5วัดสัมฤทธิตะวันออก
หมูท
่ ี 13

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
331,900.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนนคอนกรีต ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15
ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 10,000 ตร.ม. และงานป้ าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

"ก่อสร ้างถนน
คสล.สายโนนงิวไป
บ ้านพุทรา หมูท
่ ี6

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนนหินคลุก
สายจากนานาย
จํานงค์ แก ้วหิน - นา
นายสุพจน์ แก ้วแหวน
หมูท
่ ี6

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
99,400.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนนหินคลุกขนาดกว ้าง 2.5 ม. ยาว 928 ม. หนาเฉลีย
0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น ้อยกว่า 232 ลบ.ม. พร ้อมเกลีย
เรียบร ้อย และงานป้ ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที
อบต.กําหนด

24.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

เสริมถนน คสล. สาย
บ ้านนายสุพัฒน์ สด
โคกกรวด - บ ้านนาง
สายสุนย
ี ์ เขตคํา หมูท
่ ี
6

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
150,800.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.10 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 460 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

25.

การพัฒนาด ้าน

ก่อสร ้างรางระบายนํ า

22.

23.

0.00 ส่วนโยธา, กอง เพือระบายนํ าไม่ให ้ท่วมขัง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 940 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,700 ตร.ม. และงานป้ าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

ขนาดปากกว ้างเฉลีย 0.50 ม. ยาว 140 ม. ลึกเฉลีย 0.50 ม.หรือ
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โครงสร ้างพืนฐาน

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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จากโรงสีไปบ ้านนาย
เฮง พวงพิมาย หมูท
่ ี
7

โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

เฉลียตามระดับการไหลของนํ า และงานบ่อพักนํ าคอนกรีต
จํานวน 11 บ่อ และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายจากถนนกลาง
บ ้าน (ด ้านตะวันออก
วัดบ ้านคล ้า) - เหมือง
บ ้านตาล-บ ้านคล ้า

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

"ก่อสร ้างถนน คสล. ช่วงที 1 กว ้าง 3 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15
ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 588 ตร.ม. ช่วงที 2 กว ้าง 4 ม.
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 588
ตร.ม.และงานป้ ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด"

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน
คสล.สายบ ้านตาล
หมูท
่ ี 9 ตําบลสัมฤทธิ
เชือม บ ้านดอนแซะ
ตําบลในเมือง

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 5,250 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายข ้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไป โนน
กระโดน หมูท
่ ี 10

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล.ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คลส.
สายเลียบเหมือง
คลองโพธิ ไป เชือม
ถนนโนนยายวัน หมูท
่ ี
11

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,000 ตร.ม. และงานป้ าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

ก่อสร ้างถนนเสริมดิน
ลงหินคลุกจากนานาย
ประเสริฐ มลกลาง ถึง
คลองบัว หมูท
่ ี 12

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

งานเสริมดินขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 400 ม. สูงเฉลีย 0.50 ม. ยาว
800 ม. งานลงหินคลุกกว ้างเฉลีย 4 ม. ยาว 800 ม. หนา เฉลีย
0.10 ม. งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. จํานวน 10 ท่อน และ
งานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

"ก่อสร ้างถนน คสล.
สายจากบ ้านสําเร็จ
หมูท
่ ี 13 - ลําตลาด
บ ้านซึม "

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,000 ตร.ม. และงานป้ าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

ก่อสร ้างถนน คสล.
เลียบคลองโบสถ์สอง
ฝั ง หมูท
่ ี 14

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 2,250 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

"ปรับปรุงถนน
คสล.สายจากปาก
ทางเข ้าหมูบ
่ ้านตลาด
เจียบ หมูท
่ ี 15 "

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

โดยทําการเทคอนกรีต กว ้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ซ่อมแซมถนนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้ประชาชนทีสัญจรมีความ ซ่อมแซมถนนทีได ้รับความเสียหายในเขต อบต.สัมฤทธิ ราย
800,000.00 สุขาภิบาล,
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายสระหนองจิกไป
โรงสูบนํ าด ้วยไฟฟ้ า
โรงสูบนํ า
พระราชทาน หมูท
่ ี2

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไป-มามีความ
416,700.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 2,000 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

0.00
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ก่อสร ้างถนน คสล.
สายบ ้านนายเรือง
นิยมไร่ หมูท
่ ี3

ส่วนโยธา, กอง เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
โยธา, กอง
สะดวกและปลอดภัย
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 240 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

ปรับปรุงถนน คสล.
จากแยกสายถนน
กลางบ ้าน - ลําตลาด
หมูท
่ ี5

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนนหินคลุก
สายเลียบเหมืองโนน
งิว - โนนชี หมูท
่ ี6

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
214,300.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ลงหินคลุกขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น ้อยกว่า 420 ลบ.ม. เสริมดินหนาเฉลีย 0.30
เมตร ยาว 600 ม. และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายโรงสูบนํ า หมูท
่ ี7

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 3 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 300 ตร.ม. พร ้อมวางท่อ คสล. และ
งานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายบ ้านนางริม จันทร์
กลาง เชือม ถนนสาย
เลียบคลองโพธิ หมูท
่ ี
7

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม.ยาว 162 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 684 ตร.ม. พร ้อมวางท่อ คสล. และ
งานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
โดยทําการปูพนแอ
ื
สฟั ลติกคอนกรีต สาย
หน ้าศูนย์การเรียนรู ้
ถึง หน ้าวัดบ ้านคล ้า
หมูท
่ ี8

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
198,100.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

โดยทําการปูพนแอสฟั
ื
ลติกคอนกรีต ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 100
ม. หนา 0.05 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 400 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
โดยทําการปูพนแอ
ื
สฟั ลติกคอนกรีต สี
แยกถนนสายกลาง
บ ้าน ถึง สามแยกด ้าน
ทิศใต ้ หมูท
่ ี8

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
316,900.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

โดยทําการปูพนแอสฟั
ื
ลติกคอนกรีต ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 160
ม. หนา 0.05 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 640 ตร.ม. และงาน
ป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
สายปากทางเข ้าวัด
บ ้านตาล - สามแยกที
นานางสุพรรณ คาม
พิมาย หมูท
่ ี9

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

"ช่วงที 1 บริเวณปากทางเข ้า โดยทําการรือศาลาทีพัก จํานวน
1 หลังและเทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 17 เมตร หนา 0.15
ม. ช่วงที 2 บริเวณข ้างวัดบ ้านตาลเทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 5 ม.
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 ม และงานป้ ายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด"

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน
คสล.สายบ ้านนาง
ปาน พวงพิมาย - บ ้าน
นายวีรวัฒน์ พวง
พิมาย หมูท
่ ี9

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

"ช่วงที 1 เทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 34 เมตร หนา 0.15
ม. ช่วงที 2 เทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 83 เมตร หนา
0.15 ม และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที
อบต.กําหนด"

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายบ ้านนางแจ ้ง
ยนต์พม
ิ าย ถึง ถนน
คสล. สายคุ ้มโนน
สว่าง หมูท
่ ี 10

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายจากปากทางเข ้า
วัดป่ าสินสมบูรณ์ ถึง
นานางอําไพ ซึม
พิมาย หมูท
่ ี 10

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
480,400.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

เทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10 ม. พืนที
ดําเนินการไม่น ้อยกว่า 480 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 1,120 ตร.ม.เสริมไหล่ทางดินไม่
น ้อยกว่า 10 ลบ.ม. และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต. กําหนด

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 198 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 990 ตร.ม. งานเสริมดินไหล่ทาง
และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด
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47.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ระบบสารสนเทศเพือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (eplan-app06) 1.179.157.117 : BC241A1C3AEF1AA6496EF1F965BB2740
ปรับปรุงถนน คสล.
สายบ ้านนายแหวน โร
นพิมาย - นายวิเชียร
สนิทชอบ หมูท
่ ี 11

0.00 ส่วนโยธา, กอง เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
โยธา, กอง
สะดวกและปลอดภัย
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว ้าง 6 ม.ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 720 ตร.ม. พร ้อมวางท่อ คสล. และ
งานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด

ก่อสร ้างรางระบายนํ า
สายบ ้านนางภาวิณี
สงีมรัมย์ - ศาลปู่ ตานางหล ้า ร่มรืน หมูท
่ ี
13

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
0.00 สุขาภิบาล,
เพือระบายนํ าไม่ให ้ท่วมขัง
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างรางระบายนํ า ขนาดริมนอกกว ้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม.
ลึกเฉลีย 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
ซอยบ ้านนายมณี ธนู
การ หมูท
่ ี 13

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

งานรือถนนทีชํารุดและถมดินพร ้อมเทคอนกรีต กว ้าง 3.50 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 280 ตร.ม.
และงานป้ ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
โดยทําการปูพนแอ
ื
สฟั ลติกคอนกรีต ถนน
สายข ้างวัดบ ้านซึม
หมูท
่ ี 14

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

โดยทําการปูพนแอสฟั
ื
ลติกคอนกรีต ขนาดกว ้าง 3 ม. ยาว 120
ม. หนา 0.05 ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า933 ตร.ม. และงาน
ป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนน คสล.
สายเลียบแม่นํามูล ประปาหมูท
่ ี 14เชือม
ถนนวัดป่ าสินสมบูรณ์
หมูท
่ ี 10

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 3.5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15
ม. พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 4,200 ตร.ม. งานเสริมดินไหล่
ทาง และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ก่อสร ้างถนนน คสล.
ซอยบ ้านนายพันธ์ แร ้
นพิมาย หมูท
่ ี 15

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

ก่อสร ้างถนน คสล. ขนาดกว ้าง 3.5 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.
พืนทีดําเนินการไม่น ้อยกว่า 262.50 ตร.ม. และงานป้ าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด (มีย ้าย
เสาไฟ 1 ต ้น)

53.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

ปรับปรุงถนน คสล.
สายบ ้านนายพล ชอบ
จิตร - โรงสีข ้าวชุมชน
หมูท
่ ี 15

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
เพือให ้การสัญจรไปมามีความ
0.00 สุขาภิบาล,
สะดวกและปลอดภัย
กองประปา,
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

เทคอนกรีต ขนาดกว ้าง 5 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.10 ม. พืนที
ดําเนินการไม่น ้อยกว่า 1,150 ตร.ม. และงานป้ ายโครงการราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด

54.

อบรมกฎหมาย
การบริหารการ
ระเบียบ วินัย การ
จัดการบ ้านเมืองที
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีของ
ดี
บุคลากรในหน่วยงาน

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือให ้บุคลากรมีความเข ้าใจ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, ระเบียบกฎหมายในการปฏิบต
ั ิ
สํานักงานปลัด งานเพิมขึน
อบต.

55.

ส่งเสริม วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ให ้
กับคณะผู ้บริหาร
การบริหารการ
สมาชิกสภาองค์การ
จัดการบ ้านเมืองที
บริหารส่วนตําบล
ดี
ข ้าราชการ พนักงาน
และลูกจ ้าง ของ
อบต.สัมฤทธิ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
120,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพือส่งเสริม วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และป้ องกันการทุจริต
คอร์รัปชันให ้แก่คณะผู ้บริหาร
มีการจัดการอบรมตามโครงการ
สมาชิก อบต. ข ้าราชการ
พนักงานและลูกจ ้าง ของ
อบต.สัมฤทธิในการปฏิบต
ั งิ าน

56.

ฝึ กอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบต
ั งิ านและศึกษา
ดูงานของพนักงาน ผู ้
การบริหารการ
บริหารท ้องถิน
จัดการบ ้านเมืองที
สมาชิกสภาองค์การ
ดี
บริหารส่วนตําบล
สัมฤทธิ ผู ้นํ าองค์กร/
ชุมชน และผู ้แทนส่วน
ราชการ ฯลฯ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
800,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
งาน ผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าเช่าสถานที
อบต.พนักงานส่วนตําบล ผู ้นํ า
เครืองขยายเสียง อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าพาหนะ ค่าบัตร
ชุมชน ทังในและนอกราช
ฯลฯ
อาณาจักร

57.

จัดงานซึงเป็ นวัน
การบริหารการ
สําคัญของทาง
จัดการบ ้านเมืองที
ราชการ หรืองานรัฐ
ดี
พิธ ี

48.

49.

50.

51.

52.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืนฐาน

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
จัดกิจกรรมเนืองในงานรัฐพิธ ี
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
ต่าง
สํานักงานปลัด
อบต.

จัดอบรมบุคลากรอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง

จัดกิจกรรมเนืองในงานรัฐพิธต
ี า่ ง
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58.

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
การบริหารการ
อาคารทีทําการ
จัดการบ ้านเมืองที สํานักงานองค์การ
ดี
บริหารส่วนตําบล
สัมฤทธิ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือความปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทีทําการสํานักงานองค์การบริหารส่วน
198,300.00 ปลัดเทศบาล, ทรัพย์สน
ิ และความสวยงามเป็ น
ตําบลสัมฤทธิ
สํานักงานปลัด ระเบียบ
อบต.

59.

การบริหารการ
เพิมประสิทธิภาพการ
จัดการบ ้านเมืองที
จัดเก็บรายได ้
ดี

ส่วนการคลัง,
0.00 กองคลัง,
สํานักคลัง

เพือเพิมประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี ให ้เพิมขึน

เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ทางช่อง
ทางต่างๆ

60.

การบริหารการ
ให ้ความรู ้เกียวกับ
ั จรและ
จัดการบ ้านเมืองที ภาษี สญ
ดี
กฎหมายทีเกียวข ้อง

ส่วนการคลัง,
0.00 กองคลัง,
สํานักคลัง

เพือให ้ประชาชนทัวไปได ้รับ
ความรู ้เกียวกับภาษี

ประชาชนทัวไปเข ้ารับการอบรมความรู ้ด ้านภาษี จํานวนไม่น ้อย
กว่า 270 คน

61.

การบริหารการ
อบรมผู ้ประกอบการ
จัดการบ ้านเมืองที
ร ้านค ้า
ดี

ส่วนการคลัง,
0.00 กองคลัง,
สํานักคลัง

เพือให ้ผู ้ประกอบการร ้านค ้ามี
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดอบรมโครงการผู ้ประกอบการร ้านค ้า เช่น ค่า
ความรู ้ในการประกอบการร ้านค ้า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

62.

การบริหารการ
จัดทําแผนพัฒนา
จัดการบ ้านเมืองที ท ้องถินและแผน
ดี
ชุมชน

63.

การบริหารการ
การออกบริการ
จัดการบ ้านเมืองที ประชาชนเคลือนที
ดี
(อบต.สัญจร)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
"เพือออกหน่วยบริการและ
0.00 ปลัดเทศบาล, ประชุมรับฟั งความคิดเห็นของ
สํานักงานปลัด ประชาชน "
อบต.

รออกบริการประชาชนเคลือนที (อบต.สัญจร) หมูบ
่ ้านในเขต
อบต. สัมฤทธิ

64.

การบริหารการ
จัดซือพัดลม
จัดการบ ้านเมืองที อุตสาหกรรมตังพืน
ดี
24 นิว

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือใช ้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
28,800.00 ปลัดเทศบาล, ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานปลัด สัมฤทธิ
อบต.

" เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรมตังพืน 24 นิว
จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 3,600 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ใบพัดลมขนาด 24 นิว - ปรับแรงลมได ้ไม่น ้อยกว่า 3 ระดับ แรงดันไฟฟ้ า 220 โวลท์ "

65.

การบริหารการ
จัดชือเต็นท์ผ ้าใบทรง
จัดการบ ้านเมืองที
โค ้ง
ดี

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือใช ้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
62,000.00 ปลัดเทศบาล, ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานปลัด สัมฤทธิ
อบต.

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเต็นท์ผ ้าใบทรงโค ้ง จํานวน 2 หลัง ราคา
หลังละ 31,000 บาท รายละเอียดเป็ นเต็นท์ผ ้าใบทรงโค ้ง
ขนาด 5 x 12 x 2.5 เมตร รายละเอียดแบบแปลนตาม
ที อบต.กําหนด

66.

การบริหารการ
จัดชือเต็นท์ผ ้าใบทรง
จัดการบ ้านเมืองที
ปั นหยา
ดี

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือใช ้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
100,000.00 ปลัดเทศบาล, ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานปลัด สัมฤทธิ
อบต.

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดชือเต็นท์ผ ้าใบทรงปั นหยา จํานวน 10 หลัง
ราคาหลังละ 10,000 บาท รายละเอียดเป็ นเต็นท์ผ ้าใบ ขนาด
2.90 x 2.90 x 2.2 เมตร รายละเอียดแบบแปลนตาม
ที อบต.กําหนด

67.

การบริหารการ
จัดซือพร ้อมติดตังซุ ้ม
จัดการบ ้านเมืองที
เฉลิมพระเกียรติ
ดี

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
"เพือแสดงความจงรักภักดีและ
100,000.00 ปลัดเทศบาล, เทิดทูนไว ้ซึงสถาบันพระมหา
สํานักงานปลัด กษั ตริย ์ "
อบต.

ค่าจัดซือพร ้อมติดตังซุ ้มเฉลิมพระเกียรติ เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือ
พร ้อมติดตังซุ ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี - แบบ
2 กรอบ ฐาน เดียว ฐานกว ้างไม่น ้อยกว่า 5 เมตร - ป้ ายชือ
หน่วยงาน ผลิตจากแผ่นพลาสติกสีนําเงิน หนา 2 มม. ตัว
หนังสือชือหน่วยงาน ตามที อบต. สัมฤทธิ กําหนด

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือจัดประชาคมหมูบ
่ ้านในเขต
35,000.00 ปลัดเทศบาล, อบต. สัมฤทธิ ในการทําแผน
จัดประชาคมหมูบ
่ ้านในเขต อบต. สัมฤทธิ
สํานักงานปลัด พัฒนาท ้องถิน และแผนชุมชน
อบต.

"เพือเป็ นค่าจัดซือป้ ายไฟวิง LED จํานวน 2 ป้ าย โดยมี
ลักษณะดังนี -ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดป้ ายไม่น ้อยกว่า
สํานักปลัด
(กว ้างxสูง) 160x25 เซนติเมตร -สามารถแสดงข ้อความเป็ น
อบจ., สํานัก
ภาษาไทยและภาษาอืนได ้ -มีระบบฐานเวลาและวันที ทํางาน
เพือสร ้างภาพลักษณ์ทดี
ี และ
0.00 ปลัดเทศบาล,
เทียงตรง แสดงเวลา และ วันทีได ้ -สามารถแสดงภาพ
ความทันสมัยของ อบต.สัมฤทธิ
สํานักงานปลัด
กราฟฟิ กเคลือนไหวได ้ -การป้ อนข ้อมูล ป้ อนข ้อมูลหรือ
อบต.
ข ้อความต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ผา่ นสาย link ข ้อมูล (พอร์ต rs232 จากคอมพิวเตอร์ ,ผ่าน port rs-485) save ข ้อมูลลง USB
-แหล่งจากไฟ 220 Vac 50 Hz "

68.

การบริหารการ
จัดการบ ้านเมืองที จัดซือป้ ายไฟวิง LED
ดี

69.

การบริหารการ
ก่อสร ้างอาคารเก็บ
จัดการบ ้านเมืองที
ครุภณ
ั ฑ์
ดี

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือให ้มีสถานทีในการจัดเก็บ
453,000.00 ปลัดเทศบาล, ครุภน
ั ฑ์ตา่ งๆ ขององค์การยริ
สํานักงานปลัด หารส่วนตําบลสัมฤทธิ
อบต.

เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร ้างอาคารเก็บครุภณ
ั ฑ์ ขนาด 6 x 6 เมตร
รายละเอียดแบบแปลนตามที อบต.กําหนด

70.

การบริหารการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
จัดการบ ้านเมืองที
ป้ ายประชาสัมพันธ์
ดี

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือให ้ป้ ายประชาสัมพันธ์ม ี
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
ความแข็งแรง
สํานักงานปลัด
อบต.

เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมป้ ายประชาสัมพันธ์ ราย
ละเอียดแบบแปลนตามที อบต.กําหนด

71.

การบริหารการ
ค่าจัดซือโทรทัศน์
จัดการบ ้านเมืองที แอล อี ดี (LED TV)
ดี
แบบ Smart TV

72.

73.

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือใช ้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
36,000.00 ปลัดเทศบาล, ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํานักงานปลัด สัมฤทธิ
อบต.

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดชือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV จํานวน 1 เครือง ขนาด 65 นิวรายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

จัดกิจกรรมวันอาสา
สมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรือน (อปพร.)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือจัดกิจกรรมในวัน
0.00 ปลัดเทศบาล, อปพร.สร ้างความสามัคคี
สํานักงานปลัด ระหว่างผู ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที
อบต.

เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันวันอาสาสมัครป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ซ ้อมแผนป้ องกันภัย
ตําบลสัมฤทธิ

0.00 สํานักปลัด
อบจ., สํานัก

เพือซ ้อมแผนป้ องกันภัยสําหรับ เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการซ ้อมแผนป้ องกันภัยตําบล
อปพร.
สัมฤทธิ
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ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

74.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ฝึ กอบรม
อปพร.ตําบลสัมฤทธิ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือให ้มีอาสาสมัครป้ องกันภัย
0.00 ปลัดเทศบาล, ครบฝ่ ายพลเรือน ตามสัดส่วน
สํานักงานปลัด ของประชากร
อบต.

75.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

รณรงค์ป้องกัน
อุบต
ั เิ หตุและบริการ
ประชาชนเนืองในวัน
เทศกาลสําคัญ

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือรณรงค์ป้องกันอุบต
ั เิ หตุและ
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน
0.00 ปลัดเทศบาล, บริการประชาชนเนืองในวัน
อุบต
ั เิ หตุและบริการประชาชนเนืองในวันเทศกาลสําคัญ
สํานักงานปลัด เทศกาลสําคัญ
อบต.

76.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

" อบรมซ ้อมแผน
ป้ องกัน และลด
อุบต
ั เิ หตุทางถนน "

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือเตรียมความพร ้อมในการ
จัดซ ้อมแผนตามโครงการให ้กับเจ ้าหน ้าทีภาครัฐ อาสาสมัคร
0.00 ปลัดเทศบาล, ช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุทางถนน
ประชาชน และผู ้นํ าชุมชน
สํานักงานปลัด และเพือลดอุบต
ั เิ หตุ
อบต.

77.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การป้ องกันภัยทางนํ า

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือป้ องกันอันตรายในชีวต
ิ จาก เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
0.00 ปลัดเทศบาล,
อุบต
ั เิ หตุทางนํ า
การอบรม
สํานักงานปลัด
อบต.

78.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

สร ้างความปลอดภัย
ชุมชน(สายตรวจ
ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือป้ องกันและลดการโจรกรรม
0.00 ปลัดเทศบาล, ร่วมถึงภัยต่างๆทีจะเกิดขึนใน
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิกรรมสร ้างความปลอดภัยชุมชน
สํานักงานปลัด ตําบล
อบต.

ตําบลสัมฤทธิปลอด
ยาเสพติด

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
เพือให ้ชุมชนตระหนักถึง
กอง
0.00
อันตรายและสร ้างเครือข่ายการ
สาธารณสุข,
แจ ้งเบาะแสของยาเสพติด
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

79.

80.

81.

82.

83.

84.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ติดตังเครืองออก
กําลังกายกลางแจ ้ง
ประจําหมูบ
่ ้าน

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
เพือให ้ประชาชนได ้ออกกําลัง
109,800.00
กองการศึกษา กาย
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน

เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมตําบลสัมฤทธิปลอดยาเสพ
ติด

ติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ ้ง ประจําหมูบ
่ ้าน 15 หมูบ
่ ้าน
และงานป้ ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.
กําหนด

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ท ี
สาธารณะ ในเขต
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง เพือพัฒนาให ้เป็ นทีพักผ่อนและ
ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ทสาธารณะในเขตตํ
ี
าบลสัมฤทธิ และงานป้ าย
0.00 สุขาภิบาล,
ใช ้เป็ นสถานทีจัดกิจกรรมต่างๆ
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. กําหนด
กองประปา,
ของหมูบ
่ ้าน
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
(สถานทีกลาง)
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

การพัฒนาด ้าน
สังคมและชุมชน

ฝึ กอบรมชุดปฏิบต
ั ิ
การจิตอาสาภัยพิบต
ั ิ
ประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสัมฤทธิ
(หลักสูตรทบทวน)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
270,000.00 ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

การพัฒนาด ้าน
ถากถางแนวเขตใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การรังวัดตรวจสอบ
และสิงแวดล ้อม
แนวเขตที
สาธารณประโยชน์

0.00 สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล,
สํานักงานปลัด
อบต.

" - เพือให ้ประชาชนสามารถ
ติดต่อขอรับบริการและประสาน
งานขอความช่วยเหลือผ่าน ทาง
ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมฯ - เพือให ้
เป็ นศูนย์กลางขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถินในเขต
อําเภอพิมายทุกแห่งในการ
รวบรวมข ้อมูลข่าวสาร "

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ.2564 จากเทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลในพืนทีอําเภอพิมาย
จํานวน 12 แห่งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็ นเงิน 120,000 บาท
และองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ (สมทบ) จํานวน 10,000
บาท รวมเป็ นเงิน 130,000 บาท

เพือฝึ กทบทวนชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารจิต
อาสาภัยพิบต
ั ป
ิ ระจําตําบล ให ้
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดฝึ กอบรมชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารจิตอาสาภัย
สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีในการ
พิบต
ั ป
ิ ระจําองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ (หลักสูตร
จัดการสาธารณภัยในพืนทีเกิด
ทบทวน)
เหตุทเป็
ี นรูปธรรมและมี
มาตรฐานเดียวกัน
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายในการรังวัด
ทีสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลสัมฤทธิ
ตรวจสอบแนวเขตที
สาธารณประโยชน์ในเขตตําบล
สัมฤทธิ
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เพือออกทีสําคัญ
สําหรับทีหลวง

การพัฒนาด ้าน
อบรมอาสาสมัคร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ิ
อนุรักษ์ สงแวดล
้อม
และสิงแวดล ้อม

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
เพือส่งเสริมการอนุรักษ์
กอง
เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
20,000.00
ทรัพยากรธรรมชาติเพือการท่อง
สาธารณสุข,
การอบรม
เทียว
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

86.

การพัฒนาด ้าน
ั ฤทธิถิน
รณรงค์สม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สะอาด
และสิงแวดล ้อม

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
เพือรณรงค์ให ้รักษาความ
30,000.00
สาธารณสุข,
สะอาดในชุมชน
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

87.

การพัฒนาด ้าน
ปลูกหญ ้าแฝกตาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวพระราชดําริ
และสิงแวดล ้อม

15,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือป้ องกันการพังทลายของดิน
ปลูกหญ ้าแฝกตามแนวริมมูล, ริมคลอง, สถานีโรงสูบนํ าด ้วย
และเสริมความมันคงแข็งแรง
ไฟฟ้ าในตําบลสัมฤทธิ
ตามแนวตลิง

88.

ปลูกป่ า
การพัฒนาด ้าน
เฉลิมพระเกียรติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แสดงออกถึงความ
และสิงแวดล ้อม
จงรักภักดีตอ
่ สถาบัน
พระมหากษั ตริย ์

45,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพือให ้ประชาชนมีจต
ิ สํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล ้อมตลอดจนลด
ภาวะโลกร ้อน

89.

การพัฒนาด ้านการ
ศาสนา และ
วิงคบไฟฉลองวันแห่ง
วัฒนธรรมประเพณี ชัยชนะ ท ้าวสุรนารี
และการท่องเทียว

85.

90.

91.

92.

93.

การพัฒนาด ้านการ
ศาสนา และ
อุดหนุนทีว่าการ
วัฒนธรรมประเพณี ปกครองอําเภอพิมาย
และการท่องเทียว

การพัฒนาด ้านการ
ศาสนา และ
จัดงานสดุดวี รี กรรม
วัฒนธรรมประเพณี ทุง่ สัมฤทธิ
และการท่องเทียว

การพัฒนาด ้านการ
ศาสนา และ
อุดหนุนคณะกรรมการ
วัฒนธรรมประเพณี หมูบ
่ ้าน
และการท่องเทียว

การพัฒนาด ้านการ สนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา และ
ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
และการท่องเทียว

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
เพือเชิดชูวรี กรรมและฉลอง
120,000.00 ปลัดเทศบาล,
ชัยชนะ ท ้าวสุรนารี
สํานักงานปลัด
อบต.
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
ส่งเสริมการท่องเทียวและการ
0.00
กองการศึกษา อนุรักษ์ ประเพณีท ้องถิน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมปลูกต ้นไม ้ในทีสาธารณะในเขตตําบลสัมฤทธิ

จัดกิจกรรมวิงคบไฟเพือเชิดชูวรี กรรมและฉลองชัยชนะท่าน
ท ้าวสุระนารี ปี ละ 1 ครัง

อุดหนุนทีว่าการปกครองอําเภอพิมายเพือสนับสนุนเทศกาล
เทียวพิมาย

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
เพือสดุดวี รี กรรมทุง่ สัมฤทธิและ
120,000.00
จัดงานสดุดวี รี กรรมทุง่ สัมฤทธิ ปี ละ 1 ครัง
กองการศึกษา ส่งเสริมการท่องเทียว
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือสนับสนุนส่งเสริมการท่อง
วัฒนธรรม,
62,500.00
เทียวและการอนุรักษ์ ประเพณี
กองการศึกษา
ท ้องถิน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา
10,000.00 ส่วนการศึกษา, เพือสืบทอดและเผยแพร่
กองการศึกษา, กิจกรรมทางศาสนาให ้ดํารงอยู่
กองส่งเสริม
สืบไป
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,

เพือสนับสนุนส่งเสริมการท่องเทียวและการอนุรักษ์ ประเพณี
ท ้องถิน

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ตามโอกาส
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สํานักการ
ศึกษา

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

101. การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

สนับสนุนค่าใช ้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
1,012,630.00
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม)

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
จัดซือนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
วัฒนธรรม,
เพือให ้นักเรียนได ้รับประทาน
1,329,842.00
สัมฤทธิ , โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
กองการศึกษา อาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอ
พืนฐานในเขตตําบลสัมฤทธิ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

งานวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
เพือให ้เด็กนักเรียนมีความรู ้ เพิม เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ
150,000.00
กองการศึกษา ทักษะ /ทํากิจกรรมร่วมกัน
และนักเรียนในเขต อบต.สัมฤทธิ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือความปลอดภัยในชีวต
ิ และ
วัฒนธรรม,
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
300,000.00
ิ และความสวยงามเป็ น
ทรัพย์สน
กองการศึกษา
ตําบลสัมฤทธิ
ระเบียบ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

" เพือสนับสนุนค่าใช ้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 1.เงิน
อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน
2. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการศึกษา 3. เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษา "

สนับสนุนค่าใช ้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ และโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานในเขตตําบลสัมฤทธิ

อบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือให ้คณะกรรมการสถาน
วัฒนธรรม,
30,000.00
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู ้
กองการศึกษา
บทบาท หน ้าที
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

"อุดหนุนสําหรับ การ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชดําริด ้าน
สาธารณสุข "

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือตอบสนองการดําเนินงาน
วัฒนธรรม,
300,000.00
ตามแนวทางโครงการพระ
กองการศึกษา
ราชดําริด ้านสาธารณสุข
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ ตามทีหมูบ
่ ้าน
ในตําบลสัมฤทธิเสนอเข ้ามา(หมูบ
่ ้านละ 20,000 บาท)

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
เพือให ้สุนัขและแมวได ้รับการ
0.00
สาธารณสุข,
ฉีดวัคซีน
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ ้า
ลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภ
รณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตําบลสัมฤทธิ

0.00 ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน

จัดอบรมบุคลากรอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง

" เพือจัดตังหน่วยกู ้ชีพและชุด จัดตังชุดปฏิบต
ั ก
ิ ารฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด และอุดหนุนหรือเป็ น
ปฏิบต
ั ก
ิ ารฉุกเฉิน เพือให ้มีระบบ ค่าชดเชยให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ก
ิ าร
บริหารจัดการงานการแพทย์
ฉุกเฉินสามารถดําเนินงาน
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สาธารณสุข,
บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่
กอง
ประชาชน "
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

102.

103.

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
104.
คุณภาพชีวต
ิ

105.

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
106.
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
107.
คุณภาพชีวต
ิ

108.

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

109. การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

ป้ องกันโรคไข ้เลือด
ออก

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
เพือให ้ประชาชนรับรู ้และ
กอง
0.00
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
สาธารณสุข,
ติดต่อ
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการป้ องกันไข ้เลือดออก

อบรมแกนนํ าสุขภาพ
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วน
สาธารณสุข
และสิง
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
เพือพัฒนาศักยภาพแก่แกนนํ า
0.00
สาธารณสุข,
สุขภาพ
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม

ฝึ กอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ผู ้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
0.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

เพือฝึ กอบรมให ้ผู ้สูงอายุมค
ี วาม
รู ้ในการดูแลสุขภาพ ได ้ทํา
เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน พบปะ แลก
การอบรม
เปลียนเรียนรู ้ซึงกันและกัน

อบรมการดูแลผู ้พิการ
และผู ้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
0.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

เพือพัฒนาทักษะในการดูแลผู ้
พิการ และผู ้สูงอายุ

ฝึ กอบรมสร ้างงาน
สร ้างอาชีพ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
0.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

" เพือเป็ นการฝึ กอบรมสร ้างงาน
สร ้างอาชีพสําหรับผู ้พิการ สตรี เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
ผู ้ด ้อยโอกาส ผู ้สูงอายุและ
การอบรม
ประชาชนทัวไป "

ฝึ กอบรมเด็กและ
เยาวชนตําบลสัมฤทธิ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
0.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

เพือฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน
ตําบลสัมฤทธิให ้มีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาตําบล สร ้างความ
สามัคคีภายในชุมชน

แข่งขันกีฬาเรือพาย
ตําบลสัมฤทธิ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือให ้ชาวบ ้านในตําบลได ้ทํา
วัฒนธรรม,
0.00
กิจกรรมร่วมกันสร ้างความ
กองการศึกษา
สามัคคี ได ้ออกกําลังกาย
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

การแข่งขันกีฬาตําบล
สัมฤทธิต ้านยาเสพ
ติด

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม

เพือจ่ายเป็ นค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืมอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม

ประชาชนในตําบลมีความสมัครสมานสามัคคี

320,000.00 ส่วน
เพือให ้ประชาชนในตําบลได ้ทํา ประชาชนในตําบลมีความสมัครสมานสามัคคี
สาธารณสุข
กิจกรรมร่วมกันสร ้างความ
และสิง
สามัคคี ได ้ออกกําลังกาย
แวดล ้อม, ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวต
ิ ,กองการ
แพทย์ , สํานัก
สาธารณสุข
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.
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การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

ส่งนักกีฬาเข ้าแข่งขัน
กีฬา

แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7
คน

ส่งเสริมกีฬาตําบล
สัมฤทธิ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
30,000.00
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

เพือให ้ประชาชนในตําบล
บุคลากรของ อบต.สัมฤทธิ ได ้
ทํากิจกรรมร่วมกันสร ้างความ
สามัคคี ได ้ออกกําลังกาย

พนักงานและประชาชนในเขตตําบลสัมฤทธิ

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
เพือส่งเสริมให ้ประชาชนและ
วัฒนธรรม,
0.00
เยาวชนมีทศ
ั นคติทดี
ี ตอ
่ การเล่น จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
กองการศึกษา
กีฬา มีสข
ุ ภาพร่างกายแข็งแรง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
เพือส่งเสริมกิจกรรมการออก
80,000.00
กองการศึกษา กําลังกาย
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สํานักการ
ศึกษา

จัดซืออุปกรณ์กฬ
ี าสากล

การสงเคราะห์เบีย
ยังชีพผู ้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
15,350,000.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

การสงเคราะห์เบีย
ความพิการ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
3,200,000.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การสงเคราะห์เบีย
ยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการ
30,000.00
สังคม, สํานัก
สวัสดิการ
สังคม

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

สํารองจ่าย (เงินช่วย
เหลือผู ้ประสบ
สาธารณะภัย)

สํานักปลัด
อบจ., สํานัก
จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น
847,610.00 ปลัดเทศบาล,
เพือบําบัดทุกข์บํารุงสุขให ้แก่ประชาชนในตําบล
โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามนัยระเบียบฯ
สํานักงานปลัด
อบต.

แข่งขันกีฬาฟุตซอล

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง เพือส่งเสริมให ้ประชาชนและ
100,000.00 สุขาภิบาล,
เยาวชนมีทศ
ั นคติทดี
ี ตอ
่ การเล่น จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
กองประปา,
กีฬา มีสข
ุ ภาพร่างกายแข็งแรง
สํานักช่าง,
สํานักการช่าง

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

การพัฒนาด ้าน
คุณภาพชีวต
ิ

เพือจ่ายเป็ นค่าเบียยังชีพผู ้สูง
อายุ

ผู ้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ

เพือจ่ายเป็ นค่าเบียยังชีพผู ้
พิการ

ผู ้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ

เพือจ่ายเป็ นค่าเบียยังชีพผู ้ติด
เชือเอดส์

ผู ้ติดเชือเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธิ

ฉ. การใช้จา่ ยงบประมาณ
อบต.สัมฤทธิ มีการใช ้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการก่อหนีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จํานวนเงิน 25,855,682 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 17 โครงการ จํานวนเงิน 11,358,093 ล ้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี

ยุทธศาสตร์

การก่อหนีผูกพ ัน/
ั
ลงนามในสญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพัฒนาด ้านการเกษตร

1

406,515.00

1

406,515.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

7

1,651,000.00

3

407,000.00

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

4

281,402.00

3

273,352.00

2

145,887.00

2

145,887.00

การพัฒนาด ้านสังคมและชุมชน
การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
การพัฒนาด ้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว
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การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ
รวม

10

10,363,294.48

8

10,125,339.48

24

12,848,098.48

17

11,358,093.48

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.สัมฤทธิ ทีมีการก่อหนีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี

ยุทธศาสตร์

ชือโครงการตามแผน

งบตามข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ั
ลงนามสญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

การพัฒนาด ้านการเกษตร

โครงการให ้ความรู ้
เกษตรกรทางด ้าน
การเกษตร

413,500.00

406,515.00

406,515.00

6,985.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการก่อสร ้างถนนดิน
ลงหินคลุก สายเลียบลํา
มูลจากแปลงผัก หมูท
่ ี3
ถึง สะพานไปบ ้านไผ่
ตําบลกระเบืองใหญ่

359,500.00

353,000.00

0.00

6,500.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการก่อสร ้างถนน
คสล. สายเลียบแม่นํามูล ปากประคาบ หมูท
่ ี 5 - วัด
สัมฤทธิตะวันออก หมูท
่ ี
13

331,900.00

329,000.00

0.00

2,900.00

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการก่อสร ้างถนนหิน
คลุกสายจากนานาย
จํานงค์ แก ้วหิน - นานายสุ
พจน์ แก ้วแหวน หมูท
่ ี6

99,400.00

98,000.00

98,000.00

1,400.00

5.

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการเสริมถนน คสล.
สายบ ้านนายสุพัฒน์ สด
โคกกรวด - บ ้านนางสายสุ
นีย ์ เขตคํา หมูท
่ ี6

150,800.00

148,000.00

0.00

2,800.00

6.

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการซ่อมแซมถนนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลสัมฤทธิ

800,000.00

99,000.00

99,000.00

701,000.00

7.

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงการก่อสร ้างถนน
คสล. สายสระหนองจิกไป
โรงสูบนํ าด ้วยไฟฟ้ าโรง
สูบนํ าพระราชทาน หมูท
่ ี2

416,700.00

414,000.00

0.00

2,700.00

8.

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

โครงก่อสร ้างถนนหินคลุก
สายเลียบเหมืองโนนงิว โนนชี หมูท
่ ี6

214,300.00

210,000.00

210,000.00

4,300.00

9.

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

โครงการส่งเสริม วินัย
คุณธรรม จริยธรรม ให ้กับ
คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ข ้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ ้าง ของ อบต.สัมฤทธิ

120,000.00

111,352.00

111,352.00

8,648.00

10.

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท ้องถินและแผน
ชุมชน

35,000.00

8,050.00

0.00

26,950.00

11.

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

จัดชือเต็นท์ผ ้าใบทรงโค ้ง

62,000.00

62,000.00

62,000.00

0.00

12.

การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

จัดชือเต็นท์ผ ้าใบทรงปั นห
ยา

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

13.

การพัฒนาด ้านการศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว

โครงการจัดงานสดุด ี
วีรกรรมทุง่ สัมฤทธิ

120,000.00

110,887.00

110,887.00

9,113.00

14.

การพัฒนาด ้านการศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว

เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน

62,500.00

35,000.00

35,000.00

27,500.00

15.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

โครงการสนับสนุนค่าใช ้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,012,630.00

447,780.00

447,780.00

564,850.00

16.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,329,842.00

260,124.48

260,124.48

1,069,717.52

17.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สัมฤทธิ

300,000.00

38,100.00

38,100.00

261,900.00

18.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

โครงการการแข่งขันกีฬา
ตําบลสัมฤทธิต ้านยาเสพ
ติด

320,000.00

155,200.00

0.00

164,800.00

19.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

โครงการส่งเสริมกีฬา
ตําบลสัมฤทธิ

80,000.00

79,950.00

0.00

50.00

20.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

เบียยังชีพผู ้สูงอายุ

15,350,000.00

7,167,000.00

7,167,000.00

8,183,000.00

21.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

เบียยังชีพคนพิการ

3,200,000.00

1,367,200.00

1,367,200.00

1,832,800.00

22.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

เบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์

30,000.00

6,000.00

6,000.00

24,000.00

23.

การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

สํารองจ่าย

847,610.00

742,220.00

739,415.00

105,390.00

1.

2.

3.

4.
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การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุต
ซอล

100,000.00

99,720.00

99,720.00

280.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2564
ั
ี า
อบต.สมฤทธิ
พิมาย จ.นครราชสม
แผนการดําเนินการ
ทงหมด
ั

ยุทธศาสตร์

ั
ลงนามสญญา

อนุม ัติงบประมาณ

เบิกจ่าย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1. การพัฒนาด ้านการเกษตร
2. การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืนฐาน

57 32,954,000.00

12 1,470,800.00

1

406,515.00

1

406,515.00

124 117,191,400.00

41 3,368,000.00

7

1,651,000.00

3

407,000.00

4

281,402.00

3

273,352.00

2

145,887.00

2

145,887.00

3.การบริหารการจัดการบ ้านเมืองทีดี

21

3,085,800.00

18 2,093,100.00

4.การพัฒนาด ้านสังคมและชุมชน

28

7,303,000.00

12

379,800.00

5.การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ

3

2,550,000.00

-

-

6.การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม

9

1,340,000.00

5

110,000.00

7.การพัฒนาด ้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเทียว

18 14,150,000.00

5

312,500.00

8.การพัฒนาด ้านคุณภาพชีวต
ิ

41 41,013,000.00

24 23,080,082.00

10 10,363,294.48

8 10,125,339.48

301 219,587,200.00

117 30,814,282.00

24 12,848,098.48

17 11,358,093.48

รวม

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.สัมฤทธิ ได ้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2564 ในเขตพืนที โดยได ้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืนที
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด ้วยดี ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทังในพืนทีและพืนทีใกล ้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานทีสําคัญดังนี
อปท. ใส่ขอ
้ มูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูม ิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอืน ๆ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพ ัฒนาท้องถิน

ชือ

ตําแหน่ง

ั
เบอร์โทรศพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

email

ว่าทีร ้อยตรีศริ โิ ชค นิยมไร่

ประธานกรรมการ

044 482 900

-

-

นายละมุล เรียบร ้อย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางนิตยา คลองโนนสูง

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายธวัชชัย สมดี

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสะอิง แร ้นพิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางบัวคลี ขอพิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายเสริง ร่มเย็น

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสําราญ พวงพิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายอําพร ขานกระโทก

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางปิ ยะพร ถนัดค ้า

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางอุบล อินทรสูต

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางสาวเกษศริน รอดศรี

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายธง ชูชวี า

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายบุญช่วย กระจ่างแจ ้ง

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสํารวย คลองโนนสูง

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสมเกียรติ แตงกลาง

กรรมการ

044 482 900

-

-

ี
นายกีรศิษ ชูชพ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายคงเดช มินพิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายชุมพวง จันทะดวง

กรรมการ/เลขานุการ

044 482 900

-

-

นางจีระภา จีนครุฑ

ผู ้ช่วยเลขานุการ

044 482 900

-

-

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชือ

ตําแหน่ง

ั
เบอร์โทรศพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

email

นายสันต์ ใจซือ

ประธานกรรมการ

044 482 910

-

-

นายดวง จีพิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายชม ชาญเจริญ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสมบูรณ์ มาตรโพธิ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายชวน อ่อนสุข

กรรมการ

044 482 900

-

-
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นายประเสริฐ เนาว์พม
ิ าย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายบุญล ้อม ดีมา

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายประสงค์ ร่มเย็น

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายประทีป รักศิร ิ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางจีระภา จีนครุฑ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายกฤษณะ วัฒนะชุมพล

กรรมการ

044 482 900

-

-

3. คณะกรรมการสน ับสนุนการจ ัดทําแผนพ ัฒนาท้องถิน

ชือ

ตําแหน่ง

ั
เบอร์โทรศพท์

เบอร์มอ
ื ถือ

email

นายชุมพวง จันทะดวง

ประธานกรรมการ

044 481 900

-

-

นายอัมรินทร์ ชุนอ ้วน

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายสนิท สุขแก ้ว

กรรมการ

044 482 900

-

-

นายมงคล มุง่ พิมาย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางกาญจนา อุทาน

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางจีระภา จีนครุฑ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางอําพร อภิลก
ั ษณชัย

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางสาวสุภาพรรณ ลิมพรวิกล
ุ

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางภคพร พงค์ชาญวิทย์

กรรมการ

044 482 900

-

-

นางสาวอริสรา ทบประดิษฐ

กรรมการ

044 482 900

-

-

ทังนี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเกียวข ้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สัมฤทธิทราบ เพือจะได ้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืนทีในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 16 เมษายน 2564

นายกอบต.สัมฤทธิ
ข ้อมูล ณ 16/04/2564

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%B…

15/15

