
ประกาศ เทศบาลตําบลวงัศาลา

เรือ่ง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภา

ทอ้งถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ 

และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยท่ัวไปอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ ภายในเดอืน

ธันวาคมของทกุปี

     ดังนัน้เพือ่การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  ขอ้ 30(5) เทศบาลตําบลวงัศาลา  จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํา

งบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากับการบรหิารจัดการ เทศบาล

ตําบลวงัศาลา ดังนี้

ก. วสิยัทศัน์

พืน้ฐานมั่นคง สง่เสรมิการศกึษา พัฒนาสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสูค่ณุภาพชวีติดอียา่งยั่งยนื

ข. พนัธกจิ

1.มกีารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้มีาตรฐานครอบคลมุทกุหมูบ่า้น

2.สง่เสรมิ สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีแ่ข็งแรง มคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนืตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3.สง่เสรมิการพัฒนาดา้นการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ สง่เสรมิใหนั้กเรยีนทีย่ากจนมโีอกาสทางการศกึษามาก

ขึน้และพัฒนาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กใหเ้ป็นสดัสว่น เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้ับเด็กกอ่นวยัเรยีนใหม้มีาตรฐานเทยีบเทา่

กับสถานศกึษาของเอกชน

4.สรา้งชมุชนทีเ่ขม้แข็งมคีวามปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ หา่งไกลยาเสพตดิ

5.สง่เสรมิและอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่

6.สง่เสรมิการพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื



ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดังนี้

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

   1. แนวทางการพัฒนาและปรับปรงุระบบคมนาคมขนสง่

   2. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า

   3. แนวทางการพัฒนาระบบประปา

   4. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการอืน่

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

   1. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิและสง่เสรมิอาชพี

   2. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการดํารงชพีตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

   3. แนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิดา้นสาธารณสขุ

   4. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเคราะหแ์ละสวสัดกิาร

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และนันทนาการ

   1. แนวทางการเพิม่โอกาสทางการศกึษาแกเ่ด็กนักเรยีน

   2. แนวทางการสนับสนุนกจิกรรมทางการศกึษา

   3. แนวทางการสง่เสรมิดา้นกฬีาและนันทนาการ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม การบรหิาร และการมสีว่นรว่ม

   1. แนวทางการพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัย

   2. แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพตดิ

   3. แนวทางการสง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย

   4. แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพขององคก์ร

   5. แนวทางการเพิม่ชอ่งทางการรับรูข้า่วสารใหแ้กป่ระชาชน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวฒันธรรมไทย

   1. แนวทางการสง่เสรมิอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและวฒันธรรมไทย

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

   1. แนวทางการสง่เสรมิพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว

   2. แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

43 50,060,000.00 21 26,320,000.00 27 41,115,000.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

และสง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

25 13,825,000.00 0 0.00 0 0.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการศกึษา

 กฬีา และนันทนาการ

21 8,855,000.00 0 0.00 0 0.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการจัด

ระเบยีบสงัคม การ

บรหิาร และการมสีว่น

รว่ม

36 6,648,000.00 8 1,225,000.00 10 1,825,000.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณีทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม

ไทย

4 270,000.00 4 270,000.00 4 270,000.00

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

 และอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

10 1,050,000.00 0 0.00 0 0.00

รวม 139 80,708,000.00 33 27,815,000.00 41 43,210,000.00

    เทศบาลตําบลวังศาลา ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตาม

กระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับ

ฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจไุว ้

ในแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   เทศบาลตําบลวังศาลา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 2559 โดยได ้

กําหนดโครงการทีจ่ะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560)

ง. การวางแผน

ยทุธศาสตร์
2560 2561 2562



แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ การจดัท าแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ การจดัท าแผน 3 ปี

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และ

นันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม การ
บรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณีทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

2562 

2561 

2560 

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และ
นันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม การ

บรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณีทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

2562 

2561 

2560 



ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 14 5,493,100.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 13 16,811,800.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และนันทนาการ 15 6,134,500.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม การบรหิาร และการ

มสีว่นรว่ม

24 2,955,970.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรมไทย

3 150,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

4 115,000.00

รวม 73 31,660,370.00

      ผูบ้รหิาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่ 12/09/2559 โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยู่

ในขอ้บัญญัตงิบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 31,660,370.00 บาท สามารถจําแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ ไดด้ังนี ้        

จ. การจดัท างบประมาณ



แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 5 10 15 20 25 30 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และ

นันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม การ

บรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณีทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และ

นันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม 

การบรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณี

ทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัต ิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่

พักหมู ่2

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มทีางระบายน้ํา 

บรรเทาความ

เดอืดรอ้นจาก

ปัญหาน้ําทว่ม

ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่พักหมู ่2 (บา้นกํา

นักวสิทุธิ ์- ซอยทางเขา้รา้นสดุ

ทางรัก) โดยฝังทอ่ คสล. ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.80 เมตร 

จํานวน 206 ทอ่น พรอ้มบอ่พัก 

จํานวน 14 บอ่ ระยะทาง 220 

เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด

 พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์
2 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่

พักหมู ่6 ซอย 1

 (ตอ่จาก

ของเดมิ)

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มทีางระบายน้ํา 

บรรเทาความ

เดอืดรอ้นจาก

ปัญหาน้ําทว่ม

ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่พัก หมู ่6 ซอย 1 

(ตอ่จากของเดมิ) โดยฝังทอ่ 

คสล. ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

0.60 เมตร จํานวน 215 ทอ่น 

พรอ้มบอ่พัก จํานวน 15 บอ่ 

ระยะทาง 230 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
3 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่

พักภายในเขต

เทศบาล

เงนิสะสม 340,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มทีางระบายน้ํา 

บรรเทาความ

เดอืดรอ้นจาก

ปัญหาน้ําทว่ม

ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่พักภายในเขต

เทศบาล ระยะทางรวมประมาณ 

1,000 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
4 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ขดุลอกทอ่/

คลองระบายน้ํา

ภายในเขต

เทศบาล

145,100.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มทีางระบายน้ํา 

บรรเทาความ

เดอืดรอ้นจาก

ปัญหาน้ําทว่ม

ขดุลอกทอ่/คลองระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหล็กภายในเขต

เทศบาล ระยะทางรวมประมาณ 

1,000 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
5 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ขยายเขตและ

ตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ หมูท่ี่

 8 เชือ่มหมู ่7

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นและ

ผูใ้ชเ้สน้ทางไดม้ี

ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง

ท่ัวถงึและป้องกนั

การเกดิ

อาชญากรรม

ขยายเขตและตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ หมู ่8 เชือ่มหมู ่7 

(ตอ่จากของเดมิ) ระยะทาง

ประมาณ 200 เมตร รายละเอยีด

ตามทีเ่ทศบาลกําหนด

6 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่5 

ซอย 5 (ซอย

ศาลเจา้)

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมู ่5 ซอย 5 (ซอยศาลเจา้)

ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 รายละเอยีดตามแบบทีเ่ทศบาล

กําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลวงัศาลา  มดีังนี้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

7 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่9 

ซอย 4 

(บา้นป๋านุ่นถงึ

บา้นป้าสาย)

276,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมู ่9 ซอย 4 (บา้นป๋านุ่นถงึ

บา้นป้าสาย) ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร

 หนา 0.15 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด 

พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์

โครงการ 1 ป้าย
8 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตี หมู ่

4 ซอยวอน

เพยีรนมิติ

422,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ตกิคอนกรตี หมู ่4 ซอย วอน

เพยีรนมิติ ขนาดผวิจราจร กวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร  

โดยปยูางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี

เสรมิผวิ รายละเอยีดตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
9 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ปรับปรุง

ถนนลาดยาง

แอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตี

ภายในเขต

เทศบาล

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ตกิคอนกรตีภายในเขตเทศบาล 

โดยปยูางแอสฟัลตกิทค์อนกรตี

เสรมิผวิทาง รายละเอยีดตาม

แบบทีเ่ทศบาลกําหนด พรอ้ม

ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 

ป้าย
10 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่

พักหมู ่4 ซอย

วาเลนไทน์

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มทีางระบายน้ํา 

บรรเทาความ

เดอืดรอ้นจาก

ปัญหาน้ําทว่ม

ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มบอ่พักหมู ่4 ซอยวา

เลนไทน ์(ตอ่จากของเดมิ) โดย

ฝังทอ่ คสล. ขนาด

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.60 เมตร 

จํานวน 299 ทอ่น พรอ้มบอ่พัก 

จํานวน 21 บอ่ ระยะทาง 320 

เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด

 พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์

โครงการ 1 ป้าย
11 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่1 

ซอย 2 (ตอ่

จากของเดมิ)

292,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมู ่1 ซอย 2 ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 465 เมตร

 ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด 

พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์

โครงการ 1 ป้าย

12 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่3 

ซอย 5

382,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมู ่3 ซอย 5 ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร

 หนา 0.15 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด 

พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ์

โครงการ 1 ป้าย



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

13 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่9 

ซอย 3 (ตอ่

จากของเดมิ)

136,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

 หมู ่9 ซอย 3 (ตอ่จากของเดมิ)

 ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 

เมตร รายละเอยีดตามแบบที่

เทศบาลกําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
14 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก หมู ่10 

สายคันคลอง

ชลประทาน

500,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นไดม้ี

ถนนสําหรับการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

 หมู ่10 สายคันคลอง

ชลประทาน ขนาดผวิจราจร 

กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,950 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบทีเ่ทศบาล

กําหนด พรอ้มป้าย

ประชาสมัพันธโ์ครงการ 1 ป้าย
15 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

ฝึกอบรมและ

สง่เสรมิอาชพีสู่

 O-TOP

45,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้คีวามรูใ้น

การประกอบ

อาชพีทีม่คีวาม

ชํานาญมากขึน้

ฝึกอบรมอาชพีใหก้บักลุม่อาชพี

หรอืประชาุขนทีส่นใจ ตามความ

ตอ้งการของประชาชนทีไ่ด ้

จัดทําโครงการ

16 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

สง่เสรมิอาชพี

ตามแนวหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีง

250,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้คีวามรูใ้น

การประกอบ

อาชพีและดํารง

ชพีตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชพีตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ

17 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

ป้องกนัโรคพษิ

สนัุขบา้

20,000.00 เพือ่ป้องกนัโรค

พษิสนัุขบา้ แก่

สนัุข แมวจรจัด

จัดซือ้วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

บา้ จํานวน 3,000 ขวด เพือ่ฉีด

ใหก้บัสนัุข แมว จรจัด

18 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

พัฒนาคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคและ

วทิยาศาสตร์

การแพทย์

ชมุชนตน้แบบ

40,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

การแพทยร์ะดับ

ชมุชนและมกีาร

พัฒนางาน

คุม้ครองผูบ้รโิภค

ใหแ้กป่ระชาชน

จัดกจิกรรมอบรมสง่เสรมิการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคและ

วทิยาศาสตรก์ารแพทยต์น้แบบ

19 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

ควบคมุและ

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

200,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการ

ควบคมุและ

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก

รณรงคแ์ละจัดซือ้ทรายอะเบ

ทแจกประชาชนและซือ้น้ํายา

พน่หมอกควนัในพืน้ที่



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

20 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

พัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมคัร

สาธารณสขุมลู

ฐาน

450,000.00 เพือ่พัฒนา

ศักยภาพ อสม.

ในพืน้ทีใ่ห ้

สามารถดแูล

สขุภาพของ

ประชาชนในพืน้ที่

จัดอบรมและศกึษาดงูานใหแ้ก่

อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน

ทัง้ 10 หมูบ่า้น

21 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้

ยังชพีผูส้งูอายุ

13,500,000.00 เพือ่สนับสนุนให ้

ผูส้งูอายไุดรั้บ

เบีย้ยังชพี

จา่ยเบีย้ยังชพีใหแ้กผู่ส้งูอายุ

ตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด

22 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้

ยังชพีผูพ้กิาร

2,064,800.00 เพือ่สนับสนุนให ้

ผูพ้กิารไดรั้บเบีย้

ยังชพีเพือ่ชวีติที่

ดขี ึน้

จา่ยเบีย้ยังชพีใหผู้พ้กิารตาม

หลักเกณฑท์ีกํ่าหนด

23 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้

ยังชพีผูป่้วย

เอดส์

142,000.00 เพือ่สนับสนุนให ้

ผูป่้วยเอดสม์ี

คณุภาพชวีติทีด่ ี

จา่ยเบีย้ยังชพีใหผู้ป่้วยเอดส ์

ตามเกณฑท์ีกํ่าหนด

24 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

สมัพันธรั์ก 

พทัิกษ์ครอบครัว

30,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความสมัพันธอ์นั

ดขีองครอบครัว

ใหด้ขี ึน้

จัดทําโครงการสมัพันธรั์ก 

พทัิกษ์ครอบครัว จํานวน 1 ครัง้

25 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนตาม

อํานาจหนา้ที่

ของเทศบาล

30,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืผู ้

ยากจน ผูย้ากไร ้

และ

ผูด้อ้ยโอกาสที่

ไดรั้บความ

เดอืดรอ้น

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยตาม

อํานาจหนา้ที่

26 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา

การมี

เพศสมัพันธ์

และทอ้งกอ่น

วยัอนัควร

20,000.00 เพือ่ใหค้วามรูว้ธิ ี

ป้องกนัการมี

เพศสมัพันธก์อ่น

วยัอนัควรแกเ่ด็ก

และเยาวชนใน

พืน้ที่

จัดอบรมใหค้วามรูว้ธิป้ีองกนัการ

มเีพศสมัพันธแ์ละทอ้งกอ่นวยั

อนัควร แกเ่ด็กและเยาวชนใน

พืน้ที่

27 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

เศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพ

ชวีติ

อดุหนุนการ

ดําเนนิงานตาม

ภารกจิเหลา่

กาชาดจังหวดั

กาญจนบรุี

20,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอื

บรรเทาทกุขแ์ก่

ผูป้ระสบภัย ผู ้

ยากไร ้และ

ผูด้อ้ยโอกาส

อดุหนุนการดําเนนิงานตาม

ภารกจิของเหลา่กาชาด จ. 

กาญจนบรุ ีใหก้บัสนง.เหลา่

กาชาด จ.กาญจนบรุี
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28 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิาร

สถานศกึษา

488,500.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กนักเรยีนของ

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กไดรั้บอาหาร

กลางวนัอยา่ง

ท่ัวถงึ

จัดจา้งการประกอบอาหาร

กลางวนัใหก้บัเด็กในศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กของเทศบาล

29 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

อดุหนุนอาหาร

กลางวนัโรงเรยีน

3,056,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กนักเรยีน

ไดรั้บอาหาร

กลางวนัท่ัวถงึ

อดุหนุนงบประมาณคา่อาหาร

กลางวนัใหก้บันักเรยีนสงักดั 

สพฐ.ในพืน้ที่

30 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

อดุหนุนอาหาร

เสรมิ(นม) 

สําหรับเด็ก

นักเรยีนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

163,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กนักเรยีน

ไดรั้บประทาน

อาหารเสรมิ (นม)

 อยา่งท่ัวถงึ

จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) ใหก้บั

เด็กศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาล

31 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

อดุหนุนอาหาร

เสรมิ (นม) ใหก้

เด็กนักเรยีนใน

โรงเรยีน

1,464,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กนักเรยีนได ้

อาหารเสรมิ(นม)

อยา่งท่ัวถงึ

อดุหนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหก้บั

นักเรยีนอนุุบาล- ป.6 ในสงักดั 

สพฐ.

32 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

พัฒนา

ศักยภาพครู

ผูด้แูลเด็กเล็ก

8,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหค้

รูผู้แู้แูลเด็กเล็ก

มคีวามรู ้

ความสามารถ 

ทักษะดา้นการ

เรยีนการสอนให ้

มปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข ึน้

สง่ครูผูด้แูลเด็กเล็กของศนูย์

พัฒนาฯ ของเทศบาลไปอบรม

เพิม่ความรูห้ลักสตูรตา่งๆ

33 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

จัดซือ้เครือ่ง

เลน่สนามเด็ก

เลน่ (ร.ร.วดั

โพธิศ๋รสีขุาราม)

100,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี

เครือ่งเลน่ทีม่ี

คณุภาพพรอ้ม

สําหรับการ

พัฒนาดา้น

ร่างกาย จติใจ 

และอารมณ์

อดุหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดซือ้เครือ่งเลน่สนาม

เด็กเลน่ ใหก้บัร.ร.วดัโพธิศ๋รสีขุา

ราม

34 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สง่เสรมิการ

เรยีนการสอนที่

สอดคลอ้งกบั

พัฒนาการทาง

สมอง (BBL) 

(ร.ร.วดัหนอง

เสอื)

100,000.00 เพือ่ใหเ้ด็ก

นักเรยีนมี

พัฒนาการในการ

อา่น การเขยีนทีด่ี

อดุหนุนงบประมาณตาม

โครงการสง่เสรมิการเรยีนการ

สอนทีส่อดคลอ้งกบัพัฒนาการ

ทางสมอง (BBL) ใหก้บั ร.ร.วดั

หนองเสอื

35 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

จัดซือ้สือ่

เทคโนโลยเีพือ่

การเรยีนการ

สอน (ร.ร.วดัวงั

ศาลา)

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

นักเรยีนมคีวามรู ้

ความสามารถ

และทักษะดา้น

เทคโนโลยใีหม้ี

ประสทิธภิาพ

อดุหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดซือ้สือ่เทคโนโลยี

เพือ่การเรยีนการสอน ใหก้บัร.ร.

วดัวงัศาลา
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36 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

จัดหาสือ่วสัดุ

อปุกรณ์การ

แสดง

ประกอบการ

เรยีนการสอน

วชิา ดนตร ี

นาฏศลิป์ (ร.ร.

บา้นหนองสะแก)

100,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีนมี

สือ่การเรยีนดนตรี

 นาฏศลิป์ และ

ปลกูจติสํานุก

ความเป็นไทย

อดุหนุนงบประมาณตาม

โครงการจัดหาสือ่วสัดอุปุกรณ์

การแสดงประกอบการเรยีนการ

สอนวชิา ดนตร ีนาฏศลิป์ ใหก้บั 

ร.ร.บา้นหนองสะแก

37 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สง่เสรมิ

คณุธรรมและ

จรยิธรรมแกเ่ด็ก

เยาวชน

150,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

และปลกูฝัง

คา่นยิมในดา้น

คณุธรรม 

จรยิธรรมใหก้บั

นักเรยีน

สนับสนุนการจัดกจิกรรม

โครงการอบรมคณุธรรม 

จรยิธรรมใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนทัง้ 4

 แหง่

38 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

เรยีนรู ้

ภาษาตา่งประเท

ศสูป่ระชาคม

อาเซยีน

10,000.00 เพือ่ใหบ้คุลากรมี

ความรูแ้ละเพิม่

ทักษะดา้นการใช ้

ภาษาอยา่งถกูตอ้ง

จัดกจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้

ภาษาตา่งประเทศ

39 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สง่เสรมิกจิกรรม

วนัเด็กแหง่ชาติ

30,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กนักเรยีนมี

พัฒนาการทัง้

ทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ และจติใจ

สนับสนุนการจัดกจิกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาตแิกนั่กเรยีนทัง้ 4 

โรงเรยีน และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

 ของเทศบาล

40 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สนับสนุน

อปุกรณ์กฬีา

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนใน

ตําบลมอีปุกรณ์

กฬีาสําหรับออก

กําลังกาย

จัดซือ้อปุกรณ์กฬีาตามความ

ตอ้งการของแตล่ะหมูบ่า้น

41 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

สง่เสรมิการ

แขง่ขนักฬีาแก่

ประชาชนใน

ตําบล

200,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

และเยาวชนใน

ตําบลไดม้กีาร

พัฒนาทักษะ

ดา้นกฬีา

จัดการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่

สมัพันธใ์นเขตเทศบาลหรอื

จัดการแขง่ขนักฬีาวงัศาลาตา้น

ภัยยาเสพตดิ

42 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น

การศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ

แขง่ขนักฬีา

กลุม่ชาววงั

65,000.00 เพือ่พัฒนา

ความสามารถ

ทางดา้นกฬีา

ใหก้บัเด็กนักเรยีน

อดุหนุนการจัดการแขง่ขนักฬีา

กลุม่ชาววงัใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนทัง้

 4 โรงเรยีน

43 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดซือ้

เครือ่งหมาย

จราจรและวสัดุ

อปุกรณ์ในการ

ป้องกนัและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

15,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในตําบลได ้

สญัจรและ

คมนาคมอยา่ง

ปลอดภัย และ

เพือ่การ

ปฏบิัตงิานเป็นไป

ดว้ยความสะดวก

จัดซือ้เครือ่งหมายทีเ่กีย่วกบั

การจราจรไฟกระพรบิ หรอื

เครือ่งหมายป้องกนัอนัตราย 

วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย
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44 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดตัง้ศนูย์

ป้องกนัและลด

อบุัตเิหตทุาง

ถนนในชว่ง

เทศกาลสําคัญ

ตา่งๆ

70,000.00 เพือ่ป้องกนัภัย

ทางถนนในชว่ง

เทศกาลตา่งๆ ที่

มวีนัหยดุยาว

ตัง้จดุสกดัและจดุบรกิาร

ประชาชนในชว่งเทศบาลตา่งๆ 

ในบรเิวณทีม่รีถสญัจรมาก

45 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

สรา้งวนัิยจราจร

ขบัขีป่ลอดภัย

ใหแ้กป่ระชาชน

และเยาวชน

30,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

และเยาวชน

ไดรั้บความรู ้

เกีย่วกบักฏจราจร

อบรมภาคปฏบิัตใินการใช ้

สญัญาณตา่งๆ กบันักเรยีนทีเ่ขา้

ร่วมโครงการ

46 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

เสรมิสรา้ง

ศักยภาพชมุชน

ดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสา

ธารณภัย

61,000.00 เพือ่ใหช้มุชนใน

พืน้ทีเ่สีย่งมี

ความพรอ้มใน

การจัดการ

ป้องกนัสาธารณ

ภัย

จัดอบรมและจดิกจิกรรมซอ้ม

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัยในพืน้ที่

47 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

อดุหนุนศนูย์

ปฏบิัตกิารตอ่สู ้

เพือ่เอาชนะยา

เสพตดิอําเภอ

ทา่มว่ง

40,000.00 เพือ่เป็นการ

สนับสนุนการ

ปฏบิัตงิานของ

ทกุภาคสว่นใหม้ี

ระบบการจัดการ

กบัปัญหายาเสพ

ตดิอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

สนับสนุนการจัดทําโครงการ

ใหก้บัศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่สูเ้พือ่

เอาชนะยาเสพตดิอําเภอทา่มว่ง

48 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

ฝึกอบรมให ้

ความรูเ้พือ่

ป้องกนัภัยใหแ้ก่

เยาวชนและ

เด็กนักเรยีน 

(D.A.R.E)

60,000.00 เพือ่ปลกู

จติสํานกึของเด็ก

และเยาวชนใหม้ี

ความรู ้และ

ตระหนักถงึภัย

ของยาเสพตดิ 

และสรา้ง

ภมูคิุม้กนัให ้

หา่งไกลยาเสพตดิ

จัดทําโครงการโดยใหค้วามรู ้

เรือ่งยาเสพตดิแกเ่ด็กนักเรยีน

49 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

เทศบาล

เคลือ่นที่

50,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้สีว่นร่วมโดย

ร่วมเสนอปัญหา

และแนวทาง

แกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั

จัดใหม้กีารพบปะพดูคยุทัง้อยา่ง

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

ไปในทกุหมูบ่า้น รวมถงึการ

จัดบรกิารนอกสถานที่

50 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

ปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ

470,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

บทบาทความ

เป็นผูนํ้าชมุชน 

และประชาชนใน

การแสดงความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบันสําคัญ

ของชาติ

สนับสนุนและจัดกจิกรรมเพือ่

เป็นการแสดงความจงรักภักดตีอ่

สถาบันพระมหากษัตรยิ์
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51 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดประชมุ

ประชาคม

หมูบ่า้น

50,000.00 เพือ่ใหม้ี

แผนพัฒนาทีม่ี

ความเหมาะสม

ถกูตอ้ง สะทอ้น

ปัญหาและความ

ตอ้งการของ

ประชาชนในพืน้ที่

จัดทําโครงการจัดประชาคม

หมูบ่า้นทกุหมูบ่า้นในการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล

52 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

สนับสนุนการ

จัดทําแผนชมุชน

5,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนทกุ

หมูบ่า้นไดม้สีว่น

ร่วมในการจัดทํา

แผนชมุชน

สนับสนุนการจัดทํา ทบทวน

ปรับปรุงแผนชมุชน และสรา้ง

เครอืขา่ยความร่วมมอืภาค

ประชาชน

53 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดใหม้ี

ชอ่งทางการรับ

เรือ่งรอ้งเรยีน

2,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้ชีอ่งทางใน

การแสดงความ

คดิเห็นหรอืขอ้

สงสยัในการ

ปฏบิัตงิาน

จัดทําชอ่งทางการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีน และจัดซือ้/จัดทําตูรั้บ

เรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์

54 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

วนัเทศบาล 10,000.00 เพือ่ใหพ้นักงาน

เทศบาลและ

สมาชกิไดร้ะลกึ

ในวนัสําคัญของ

เทศบาล

ดําเนนิกจิกรรมวนัเทศบาล

55 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

วนัพอ่แหง่ชาติ 150,000.00 เพือ่เป็นการ

แสดงความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

จัดกจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิลง

นามถวายพระพรและจดุเทยีน

ชัยถวายพระพร

56 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

วนัแมแ่หง่ชาติ 120,000.00 เพือ่เป็นการ

แสดงความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

จัดกจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิลง

นามถวายพระพร และจดุเทยีน

ชัยถวายพระพร

57 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดการเลอืกตัง้ 100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ใชส้ทิธใินการ

เลอืกตัง้ตาม

ระบอบ

ประชาธปิไตย

จัดการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ตาม

กฎหมายเลอืกตัง้

58 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

อดุหนุน

โครงการจัด

กจิกรรมงาน

ราชพธิ ีวนั

สําคัญของชาติ

6,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

แสดงความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

อดุหนุนตามโครงการจัดกจิกรรม

งานราชพธิ ีวนัสําคัญของชาต ิ

ใหก้บัอําเภอทา่มว่ง
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59 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

สนับสนุนการ

จัดงาน

เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช

40,000.00 เพือ่เป็นการ

เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระ

นเรศวรและ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วแบบ

บรูณาการ

อดุหนุนงบประมาณเพือ่จัดทํา

กจิกรรมตามโครงการจัดงาน

เทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระนเรศวร

60 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

อบรมและ

ศกึษาดงูาน

เพือ่พัฒนา

ศักยภาพและ

สง่เสรมิ

คณุธรรม 

จรยิธรรมใหแ้ก่

ผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา 

พนักงาน และ

พนักงานจา้ง

350,000.00 เพือ่เพิม่พนู

ความรูท้ี่

กวา้งไกลและได ้

ศกึษาจาก

ประสบการณ์จรงิ

จัดอบรมและศกึษาดงูานแก่

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงาน

 และพนักงานจา้ง

61 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดซือ้รถยนต์

สว่นกลาง

787,000.00 เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ในการปฏบิัตใิน

เชงิรุกใหม้ี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้รถยนตส์ว่นกลางสําหรับ

ปฏบิัตริาชการของแตล่ะกอง 

แตล่ะสว่นงาน เชน่ รถยนต,์ รถ

ขยะ, รถดับเพลงิ, รถกระเชา้ 

และรถอื่น้ๆ ทีจํ่าเป็นตอ่การใช ้

งาน
62 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

ปรับปรุงพัฒนา

งานแผนทีภ่าษี

ทรัพยส์นิและ

พัฒนาจัดเก็บ

รายได ้

100,000.00 เพือ่พัฒนา

ศักยภาพ

ระบบงานและ

พัฒนาบคุลากร

ของงานแผนที่

ภาษีและงาน

จัดเก็บรายได ้

พัฒนาระบบงานและสง่อบรม

พัฒนาบคุลากรของงานแผนที่

ภาษีทรัพยส์นิและสรา้งความ

เป็นธรรมในการเก็บภาษี

63 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

อบรมและ

ศกึษาดงูาน

เพือ่พัฒนา

ศักยภาพ ผูนํ้า

ชมุชนและกลุม่

ตา่งๆ

378,970.00 เพือ่เพิม่พนู

ความรูแ้ละได ้

ศกึษาจาก

ประสบการณ์จรงิ

 มคีวามรูก้วา้งไกล

จัดใหม้กีารอบรมและทัศนศกึษา

ดงูานสําหรับผูนํ้าชมุชนและกลุม่

ผูส้งูอายุ

64 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดการองคก์ร

แหง่การเรยีนรู ้

10,000.00 เพือ่พัฒนา

ความรู ้

ความสามารถใน

การทํางานของ

พนักงาน

เทศบาลและ

สนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรมเพิม่

ความรูใ้หก้บัพนักงานเทศบาล, 

พนักงานจา้งและสมาชกิสภาฯ
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65 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

จัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์

21,000.00 เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการ

ทํางานใหเ้กดิ

ความสะดวก 

รวดเร็ว และทัน

ตอ่เทคโนโลยี

จัดหาวสัด ุครุภัณธค์อมพวิเตอร์

ใหก้บัสว่นงานทีต่อ้งการ

66 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

จัดระเบยีบสงัคม

 การบรหิาร และ

การมสีว่นร่วม

อดุหนุนศนูย์

ขอ้มลูขา่วสาร

การจัดซือ้จัด

จา้งของ อปท.

ระดับอําเภอ

30,000.00 เพือ่ใหก้าร

ดําเนนิการจัดซือ้

จัดจา้งของ อปท.

 เกดิความสะดวก

 รวดเร็ว และ

โปร่งใส

อดุหนุนงบประมาณสนับสนุน

การจัดทําตามโครงการอดุหนุน

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารการจัดซือ้จัด

จา้งของ อปท.ระดับอําเภอ  

ใหก้บัอปท.ทีไ่ดรั้บมอบหมาย

เป็นผูรั้บผดิชอบ
67 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณี

ทางศาสนาและ

วฒันธรรมไทย

งานปีะเพณี

สําคัญทาง

ศาสนา (แห่

เทยีนพรรษา)

30,000.00 เพือ่อนุรักษ์

ประเพณี

วฒันธรรมไทย

และสง่เสรมิให ้

ประชาชนร่วมสบื

สานประเพณี 

วฒันธรรมไทย

จัดกจิกรรมตามโครงการแหง่

เทยีนพรรษาและโครงการดา้น

ศาสนา วฒันธรรมไทย โดยบรูณ

ราการกบัทกุสว่นราชการในเขต

พืน้ที่

68 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณี

ทางศาสนาและ

วฒันธรรมไทย

วนัลอยกระทง 70,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้่วมอนุรักษ์

และสบืสาน

ประเพณี 

วฒันธรรมไทย

จัดกจิกรรมตามโครงการวนัลอย

กระทง

69 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณี

ทางศาสนาและ

วฒันธรรมไทย

วนัสงกรานต์ 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนไดร้่วม

อนุรักษ์และสบื

สานประเพณี 

วฒันธรรมไทย

จัดกจิกรรมตามโครงการวนั

สงกรานตแ์ละรดน้ําดําหัวผูส้งูอายุ

70 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื

จัดการ

ทรัพยากรธรรมช

าตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

5,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดม้คีวามรู ้

เกีย่วกบัการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรและ

สิง่แวดลอ้ม

จัดอบรมใหค้วามรู ้จัดกจิกรรม

เกีย่วกบัการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิง่แวดลอ้ม

71 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื

รณรงคค์ัดแยก

ขยะในชมุชน

100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีวามรูใ้นการ

คัดแยกขยะใน

ชมุชน

จัดอบรมใหแ้กป่ระชาชนใน

ชมุชน และจัดกจิกรรมรณรงค์

การคัดแยกขยะ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

72 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื

วงัศาลาสเีขยีว 5,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

และมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ขี ึน้

จัดกจิกรรมตามโครงการวงั

ศาลาสเีขยีว

73 ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื

รณรงค์

ประหยัด

ทรัพยากรน้ํา

5,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ตระหนักและเห็น

คณุคา่ในการใช ้

น้ําอยา่งประหยัด

จัดอบรมใหค้วามรูแ้ละจดิ

กจิกรรมมาตรการประหยัดน้ํา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนีผู้กพนั/

ลงนามในสญัญา
โครงการ

การเบกิจา่ย

งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน

12 4,697,500.00 11 4,277,500.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

และสง่เสรมิคณุภาพชวีติ

8 16,169,768.00 8 16,169,768.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 

กฬีา และนันทนาการ

12 5,496,607.90 12 5,496,607.90

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัด

ระเบยีบสงัคม การบรหิาร และการมี

สว่นร่วม

17 2,110,261.00 17 2,110,261.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ

อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรมไทย

3 77,910.00 3 77,910.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

1 73,520.00 1 73,520.00

รวม 53 28,625,566.90 52 28,205,566.90

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ

    เทศบาลตําบลวงัศาลา มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ  โดยไดม้กีาร

กอ่หนีผ้กูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 53 โครงการ  จํานวนเงนิ 28,625,567  บาท  มกีารเบกิจา่ยงบประมาณจํานวน 

52 โครงการ จํานวนเงนิ 28,205,567  ลา้นบาท  สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

1 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหล็ก

พรอ้มบอ่พักหมู ่2

500,000.00 479,000.00 21/2560 01/03/2560 45

2 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหล็ก

พรอ้มบอ่พักหมู ่6 

ซอย 1 (ตอ่จาก

ของเดมิ)

500,000.00 498,000.00 26/2560 03/04/2560 45

3 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหล็ก

พรอ้มบอ่พักภายใน

เขตเทศบาล

เงนิสะสม 340,000.00 338,000.00 8/2560 09/12/2559 60

4 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่5 ซอย 5 (ซอย

ศาลเจา้)

500,000.00 477,500.00 17/2560 23/02/2560 45

5 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่9 ซอย 4 

(บา้นป๋านุ่นถงึบา้น

ป้าสาย)

276,000.00 263,500.00 18/2560 23/02/2560 45

6 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี หมู่

 4 ซอยวอนเพยีรนมิติ

422,000.00 420,000.00 7/2561 01/12/2560 60

7 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี

ภายในเขตเทศบาล

500,000.00 498,000.00 16/2560 22/02/2560 30

8 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ฝังทอ่ระบายน้ํา

คอนกรตีเสรมิเหล็ก

พรอ้มบอ่พักหมู ่4 

ซอยวาเลนไทน์

500,000.00 476,000.00 21/2560 17/03/2560 45

9 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่1 ซอย 2 (ตอ่

จากของเดมิ)

292,000.00 277,500.00 20/2560 13/03/2560 45

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

10 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่3 ซอย 5

382,000.00 363,500.00 19/2560 13/03/2560 45

11 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่9 ซอย 3 (ตอ่

จากของเดมิ)

136,000.00 128,000.00 20/2560 01/03/2560 45

12 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก 

หมู ่10 สายคัน

คลองชลประทาน

500,000.00 478,500.00 32/2560 24/07/2560 60

13 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

ฝึกอบรมและ

สง่เสรมิอาชพีสู ่

O-TOP

45,000.00 44,210.00 6-7/2560 11/04/2560 5

14 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

สง่เสรมิอาชพีตาม

แนวหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

250,000.00 139,014.00 8-

111074-

1078/25

60

11/08/2560 5

15 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

ควบคมุและป้องกนั

โรคไขเ้ลอืดออก

200,000.00 199,474.00 1-7,198-

200,922-

925/256

0

13/10/2559 5

16 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมคัร

สาธารณสขุมลูฐาน

450,000.00 360,970.00 12-

14,500-

518/256

0

14/03/2560 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

17 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชพี

ผูส้งูอายุ

13,500,000.00 13,199,300.00 1,51,64,

129,164,

266,284,

354,464/

2560

03/10/2559 30

18 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชพี

ผูพ้กิาร

2,064,800.00 2,064,800.00 1,53,65,

131,165,

268,283,

354-

356/256

0

03/10/2559 30

19 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชพี

ผูป่้วยเอดส์

142,000.00 142,000.00 3,52,62,

130,166,

282,567,

353,375-

385/256

0

03/10/2559 30

20 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

เศรษฐกจิ

และ

สง่เสรมิ

คณุภาพ

ชวีติ

อดุหนุนการ

ดําเนนิงานตาม

ภารกจิเหลา่กาชาด

จังหวดักาญจนบรุี

20,000.00 20,000.00 505/256

0

16/03/2560 30

21 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย

ในการบรหิาร

สถานศกึษา

488,500.00 488,500.00 121,381,

693,925-

926/256

0

15/11/2559 30

22 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

อดุหนุนอาหาร

กลางวนัโรงเรยีน

3,056,000.00 2,981,000.00 112,143,

168,182,

350-

352,382,

720-

724/256

0

14/11/2559 30



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

23 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

อดุหนุนอาหารเสรมิ

(นม) สําหรับเด็ก

นักเรยีนศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก

163,000.00 120,840.10 1,239,31

9,413,59

5,847/25

60

02/11/2559 30

24 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

อดุหนุนอาหารเสรมิ 

(นม) ใหก้เด็ก

นักเรยีนในโรงเรยีน

1,464,000.00 1,212,217.80 2,240,31

8,412,54

6-549-

559/256

0

02/11/2559 30

25 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

พัฒนาศักยภาพครู

ผูด้แูลเด็กเล็ก

8,000.00 5,400.00 1014-

1018/25

60

07/08/2560 30

26 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

จัดซือ้เครือ่งเลน่

สนามเด็กเลน่ (ร.ร.

วดัโพธิศ๋รสีขุาราม)

100,000.00 100,000.00 277/256

0

26/12/2559 30

27 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

สง่เสรมิการเรยีนการ

สอนทีส่อดคลอ้งกบั

พัฒนาการทางสมอง

 (BBL) (ร.ร.วดั

หนองเสอื)

100,000.00 100,000.00 369/256

0

24/01/2560 30

28 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

จัดซือ้สือ่เทคโนโลยี

เพือ่การเรยีนการ

สอน (ร.ร.วดัวงัศาลา)

100,000.00 100,000.00 294/256

0

04/01/2560 30

29 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

จัดหาสือ่วสัดุ

อปุกรณ์การแสดง

ประกอบการเรยีน

การสอนวชิา ดนตร ี

นาฏศลิป์ (ร.ร.บา้น

หนองสะแก)

100,000.00 100,000.00 243/256

0

20/12/2559 30

30 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

สง่เสรมิคณุธรรม

และจรยิธรรมแกเ่ด็ก

เยาวชน

150,000.00 124,250.00 76,169/2

560

02/11/2559 30



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

31 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

สนับสนุนอปุกรณ์กฬีา 100,000.00 99,400.00 1/2560 03/08/2560 5

32 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้น

การศกึษา

 กฬีา และ

นันทนาการ

แขง่ขนักฬีากลุม่ชาว

วงั

65,000.00 65,000.00 825/256

0

13/06/2560 30

33 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

จัดตัง้ศนูยป้์องกนั

และลดอบุัตเิหตทุาง

ถนนในชว่งเทศกาล

สําคัญตา่งๆ

70,000.00 49,610.00 1-4,635-

636,615,

627/256

0

23/12/2559 5

34 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

สรา้งวนัิยจราจรขบัขี่

ปลอดภัยใหแ้ก่

ประชาชนและเยาวชน

30,000.00 23,655.00 7-

8,819/82

8/2560

05/06/2560 5

35 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

เสรมิสรา้งศักยภาพ

ชมุชนดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

61,000.00 60,992.00 1-

14/2560

31/07/2560 5

36 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

อดุหนุนศนูย์

ปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พือ่

เอาชนะยาเสพตดิ

อําเภอทา่มว่ง

40,000.00 40,000.00 972/256

0

26/07/2560 30



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

37 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

ฝึกอบรมใหค้วามรู ้

เพือ่ป้องกนัภัยใหแ้ก่

เยาวชนและเด็ก

นักเรยีน (D.A.R.E)

60,000.00 40,370.00 1-2,482-

483,514-

515/256

0

28/02/2560 5

38 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

ปกป้องสถาบัน

สําคัญของชาติ

470,000.00 388,899.00 1,14,25,

92,132,1

62,185,3

27-

328/256

0

31/10/2559 5

39 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

จัดประชมุประชาคม

หมูบ่า้น

50,000.00 39,203.00 1-4/2560 13/03/2560 5

40 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

วนัเทศบาล 10,000.00 9,800.00 6-7/2560 21/04/2560 5

41 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

วนัแมแ่หง่ชาติ 120,000.00 6,000.00 26/2560 10/08/2560 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

42 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

อดุหนุนโครงการจัด

กจิกรรมงานราชพธิ ี

วนัสําคัญของชาติ

6,000.00 6,000.00 832/256

0

14/06/2560 30

43 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

สนับสนุนการจัดงาน

เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช

40,000.00 40,000.00 320/256

0

09/01/2560 30

44 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

อบรมและศกึษาดู

งานเพือ่พัฒนา

ศักยภาพและ

สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมใหแ้ก่

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

 พนักงาน และ

พนักงานจา้ง

350,000.00 176,250.00 8-

10,753.7

72-

774/256

0

18/05/2560 5

45 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

จัดซือ้รถยนต์

สว่นกลาง

787,000.00 785,000.00 1,10/256

0

23/08/2560 30

46 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

ปรับปรุงพัฒนางาน

แผนทีภ่าษีทรัพยส์นิ

และพัฒนาจัดเก็บ

รายได ้

100,000.00 14,512.00 1-2,4-

7/60

11/01/2560 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

47 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

อบรมและศกึษาดู

งานเพือ่พัฒนา

ศักยภาพ ผูนํ้า

ชมุชนและกลุม่ตา่งๆ

378,970.00 378,970.00 3-

5,497,55

5,612/25

60

08/03/2560 5

48 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

จัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์

21,000.00 21,000.00 1/2560 08/03/2560 5

49 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการจัด

ระเบยีบ

สงัคม การ

บรหิาร 

และการมี

สว่นร่วม

อดุหนุนศนูยข์อ้มลู

ขา่วสารการจัดซือ้

จัดจา้งของ อปท.

ระดับอําเภอ

30,000.00 30,000.00 122/256

0

16/11/2559 30

50 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการ

อนุรักษ์

ประเพณี

ทาง

ศาสนา

และ

วฒันธรรม

ไทย

งานปีะเพณีสําคัญ

ทางศาสนา (แห่

เทยีนพรรษา)

30,000.00 16,850.00 9-

12/2560

04/07/2560 5

51 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการ

อนุรักษ์

ประเพณี

ทาง

ศาสนา

และ

วฒันธรรม

ไทย

วนัลอยกระทง 70,000.00 27,500.00 1/2560 10/11/2559 5



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ
วงเงนิตามสญัญา คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวล

าการ

ด าเนนิ

งาน

52 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการ

อนุรักษ์

ประเพณี

ทาง

ศาสนา

และ

วฒันธรรม

ไทย

วนัสงกรานต์ 50,000.00 33,560.00 1-8/2560 07/04/2560 5

53 ยทุธศาสตร์

การพัฒนา

ดา้นการ

สง่เสรมิ

การ

ทอ่งเทีย่ว

 และ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื

รณรงคค์ัดแยกขยะ

ในชมุชน

100,000.00 73,520.00 2,8,10-

11,19/25

60

25/10/2559 5



จ า
นวน

งบ
ประมาณ

จ า
นวน

งบ
ประมาณ

จ า
นวน

งบ
ประมาณ

จ า
นวน

งบ
ประมาณ

จ า
นวน

งบ
ประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

43 50,060,000.00 14 5,493,100.00 12 4,697,500.00 11 4,277,500.00 11 4,277,500.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

25 13,825,000.00 13 16,811,800.00 8 16,169,768.00 8 16,169,768.00 8 16,169,768.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ

21 8,855,000.00 15 6,134,500.00 12 5,496,607.90 12 5,496,607.90 12 5,496,607.90

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบสังคม การบริหาร และ
การมีส่วนร่วม

36 6,648,000.00 24 2,955,970.00 17 2,110,261.00 17 2,110,261.00 17 2,110,261.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
อนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย

4 270,000.00 3 150,000.00 3 77,910.00 3 77,910.00 3 77,910.00

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10 1,050,000.00 4 115,000.00 1 73,520.00 1 73,520.00 1 73,520.00

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ป ี2560
เทศบาลต าบลวังศาลา

เบกิจ่าย 100%
ยุทธ

ศาสตร์

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา



แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ เปรยีบเทยีบตามข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา และ

นันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบสงัคม 

การบรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ประเพณี

ทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการดําเนนิการ 

ทัง้หมด 

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและ

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา กฬีา 

และนันทนาการ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ

สงัคม การบรหิาร และการมสีว่นร่วม 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการอนุรักษ์

ประเพณีทางศาสนาและวฒันธรรมไทย 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว และอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการดําเนนิการ 

ทัง้หมด 



1. ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พักหมู ่2

(ใสรู่ป)

2. ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พักหมู ่6 ซอย 1 (ตอ่จากของเดมิ)

(ใสรู่ป)

3. ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พักภายในเขตเทศบาล

(ใสรู่ป)

4. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่5 ซอย 5 (ซอยศาลเจา้)

(ใสรู่ป)

5. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่9 ซอย 4 (บา้นป๋านุ่นถงึบา้นป้าสาย)

(ใสรู่ป)

6. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีภายในเขตเทศบาล

(ใสรู่ป)

7. ฝังทอ่ระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พักหมู ่4 ซอยวาเลนไทน์

(ใสรู่ป)

8. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่1 ซอย 2 (ตอ่จากของเดมิ)

(ใสรู่ป)

9. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่3 ซอย 5

(ใสรู่ป)

10. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่9 ซอย 3 (ตอ่จากของเดมิ)

(ใสรู่ป)

11. กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่10 สายคันคลองชลประทาน

(ใสรู่ป)

12. ฝึกอบรมและสง่เสรมิอาชพีสู ่O-TOP

(ใสรู่ป)

13. สง่เสรมิอาชพีตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

(ใสรู่ป)

14. ควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

(ใสรู่ป)

15. พัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน

(ใสรู่ป)

16. สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอายุ

(ใสรู่ป)

17. สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูพ้กิาร

(ใสรู่ป)

18. สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์

(ใสรู่ป)

19. อดุหนุนการดําเนนิงานตามภารกจิเหลา่กาชาดจังหวดักาญจนบรุี

(ใสรู่ป)

20. สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา

(ใสรู่ป)

21. อดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรยีน

(ใสรู่ป)

22. อดุหนุนอาหารเสรมิ(นม) สําหรับเด็กนักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

(ใสรู่ป)

ช.ผลการด าเนนิงาน

                 ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ  ปี  ในเขตพืน้ที ่ โดยไดรั้บความร่วมมอื  การสง่เสรมิ

และสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ  ประสบผลสําเร็จดว้ยด ี 

กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  โดยมผีลการดําเนนิงานทีส่ําคัญดังนี้    อปท. ใสข่อ้มลูผลการดําเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รูปถา่ย 

ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดําเนนิงานดา้นอืน่ ๆ



23. อดุหนุนอาหารเสรมิ (นม) ใหก้เด็กนักเรยีนในโรงเรยีน

(ใสรู่ป)

24. พัฒนาศักยภาพครูผูด้แูลเด็กเล็ก

(ใสรู่ป)

25. จัดซือ้เครือ่งเลน่สนามเด็กเลน่ (ร.ร.วดัโพธิศ๋รสีขุาราม)

(ใสรู่ป)

26. สง่เสรมิการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัพัฒนาการทางสมอง (BBL) (ร.ร.วดัหนองเสอื)

(ใสรู่ป)

27. จัดซือ้สือ่เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน (ร.ร.วดัวงัศาลา)

(ใสรู่ป)

28. จัดหาสือ่วสัดอุปุกรณ์การแสดงประกอบการเรยีนการสอนวชิา ดนตร ีนาฏศลิป์ (ร.ร.บา้นหนองสะแก)

(ใสรู่ป)

29. สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมแกเ่ด็กเยาวชน

(ใสรู่ป)

30. สนับสนุนอปุกรณ์กฬีา

(ใสรู่ป)

31. แขง่ขนักฬีากลุม่ชาววงั

(ใสรู่ป)

32. จัดตัง้ศนูยป้์องกนัและลดอบุัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสําคัญตา่งๆ

(ใสรู่ป)

33. สรา้งวนัิยจราจรขบัขีป่ลอดภัยใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชน

(ใสรู่ป)

34. เสรมิสรา้งศักยภาพชมุชนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

(ใสรู่ป)

35. อดุหนุนศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่สูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิอําเภอทา่มว่ง

(ใสรู่ป)

36. ฝึกอบรมใหค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัภัยใหแ้กเ่ยาวชนและเด็กนักเรยีน (D.A.R.E)

(ใสรู่ป)

37. ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

(ใสรู่ป)

38. จัดประชมุประชาคมหมูบ่า้น

(ใสรู่ป)

39. วนัเทศบาล

(ใสรู่ป)

40. วนัแมแ่หง่ชาติ

(ใสรู่ป)

41. อดุหนุนโครงการจัดกจิกรรมงานราชพธิ ีวนัสําคัญของชาติ

(ใสรู่ป)

42. สนับสนุนการจัดงานเทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระนเรศวรมหาราช

(ใสรู่ป)

43. อบรมและศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาศักยภาพและสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมใหแ้กผู่บ้รหิาร สมาชกิสภา 

พนักงาน และพนักงานจา้ง

(ใสรู่ป)

44. จัดซือ้รถยนตส์ว่นกลาง

(ใสรู่ป)

45. ปรับปรุงพัฒนางานแผนทีภ่าษีทรัพยส์นิและพัฒนาจัดเก็บรายได ้

(ใสรู่ป)

46. อบรมและศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาศักยภาพ ผูนํ้าชมุชนและกลุม่ตา่งๆ

(ใสรู่ป)

47. จัดหาระบบคอมพวิเตอร์

(ใสรู่ป)

48. อดุหนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสารการจัดซือ้จัดจา้งของ อปท.ระดับอําเภอ

(ใสรู่ป)



49. งานประเพณีสําคัญทางศาสนา (แหเ่ทยีนพรรษา)

(ใสรู่ป)

50. วนัลอยกระทง

(ใสรู่ป)

51. วนัสงกรานต์

(ใสรู่ป)

52. รณรงคค์ัดแยกขยะในชมุชน

(ใสรู่ป)



    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  ธันวาคม 2560

          (นายปรชีา  บัวบาน)

   นายกเทศมนตรตํีาบลวงัศาลา

ขอ้มลู ณ 6/12/2560

    ทัง้นี้  หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอต

วามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอ เทศบาลตําบลวงัศาลา ทราบ  เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผน

พัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป

              ปรชีา  บัวบาน



ที่ ชือ่ ต าแหนง่

1 นายปรชีา  บัวบาน นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ

2 นายอาณัต ิ สภุาพ รองนายกเทศมนตรี กรรมการ

3 นางสาวธชาษร  ใจแสน รองนายกเทศมนตรี กรรมการ

4 นายปรชีา  ปีตวัฒนกลุ สมาชกิสภาเทศบาล กรรมการ

5 นางศริขิวัญ  สภุาพ สมาชกิสภาเทศบาล กรรมการ

6 นางสาวสโรชา  มณีเพชร สมาชกิสภาเทศบาล กรรมการ

7 นางกมลทพิย ์ หาญวสิทุธิ์ ผูท้รงคณุวฒุิ กรรมการ

8 นายประเสรฐิ   เนตรสน ผูท้รงคณุวฒุิ กรรมการ

9 นายจตพุร  หอธรรมรัตน์ ผูท้รงคณุวฒุิ กรรมการ

10 นายสงิห ์  ยิม้แยม้ ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ

11 นางสาวชมภนุูช  ลิม้ประสาท ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ

12 นางสาววไิล   กวางครีี ผูแ้ทนภาคราชการ กรรมการ

13 นายรุง่โรจน ์ เนตรสน ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

14 นางสดุา  พัฒนเ์จรญิกาญจน์ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

15 นายอนุกลู   ภาคภมูิ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

16 นายศักดิช์ัย   ภักดฉีนวน ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ

17 นางจริะนภัส   จันทรเ์จรญิ หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาล ผูช้ว่ยเลขานุการ

ที่ ชือ่ ต าแหนง่

1 นายศักดิช์ัย   ภักดฉีนวน ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

2 นางกนกนวล   รัตนกสุมุภ์ รองปลัดเทศบาล กรรมการ

3 นายวัฒนธ์นชัย แผว้พรายงาม ผูอํ้านวยการกองชา่ง กรรมการ

4 นางสดุพาพร  หนิออ่น ผูอํ้านวยการกองคลัง กรรมการ

5 นายอนุศักดิ ์ คงกําเหนดิ ผูอํ้านวยการกองสาธารณสขุฯ กรรมการ

6 นายบรรเจดิ  บญุแกว้ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

7 นายศภุากร  มาเอีย่ม ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

8 นายชัยพร  นาคจุย้ ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ กรรมการ

9 นางจริะนภัส  จันทรเ์จรญิ หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ

10 นางสาวอมลณัฐ  แสนซี นักวเิคราะหน์โยบายและแผนฯ ผูช้ว่ยเลขานุการ

11 นางสาวฐติวิรรณ เนตรสวุรรณ ผูช้ว่ย จนท.วเิคราะห์ ผูช้ว่ยเลขานุการ

 ซ.คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ ิน่

2. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ ิน่


