
                          
ส�วนราชการ  องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  

๗๗๐๐๑/-                              วันท่ี
เร่ือง การรายผลการดําเนินงานในรอบป งบประมาณ  พ
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  พ
เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า
 

ต�นเรื่อง 
 ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ

30(5) กําหนดให*ผู*บริหารองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อ สภาท*องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนทรา
น*อยป ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ข�อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ
ข*อ ๓๐ องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินอาจมอบให

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได*โดยมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้
(๑)   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท*องถ่ินจัดทําร

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให*หน
(๒)   ผู*บริหารท*องถ่ินพิจารณาอนุมัติข*อกาหนด   ขอบข
(๓)   หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร
(๔)   ให*หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร

การดําเนินการซ่ึงได*จากการติดตามและประเ
ผล เสนอความเห็นต�อผู*บริหารท*องถ่ิน 

(๕)   ผู*บริหารท*องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ท้ังนี้ให*ปE

 

ข�อพิจารณา  
สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  ได*ดําเนินการบันทึกข*อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การวางแผนและประเมินผลขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  
แล*ว  และเพ่ือให*การปฏิบัติงานเปGนไปตาม
ท*องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข*อ  ๓๐(๕)  องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
งบประมาณ  การใช*จ�าย  และผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕8 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 

                          บันทึกข�อความ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  (สํานักงานปลัดฯ)  โทร.  0-3429

วันท่ี   23  ธันวาคม  2558       

การรายผลการดําเนินงานในรอบป งบประมาณ  พ.ศ.2558  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  พ.ศ.2548  

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า   

ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ
กําหนดให*ผู*บริหารองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อ สภาท*องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนทรา
น*อยป ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ
วนท*องถ่ินอาจมอบให*หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท*องถ่ินจัดทําร �างข*อกําหนด ขอบข
หน�วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู*บริหารท*องถ่ิน

พิจารณาอนุมัติข*อกาหนด   ขอบข�ายและรายละเอียดของงาน
วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผล

วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร�วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
จากการติดตามและประเมินผลต�อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงาน

 
บริหารท*องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภาท*องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนในท*องถ่ินทราบโดยท่ัวกั
*ปEดประกาศโดยเปEดเผยไม�น*อยกว�าสามสิบวัน 

สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  ได*ดําเนินการบันทึกข*อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน  (e-plan)  ในป งบประมาณ  ๒๕๕
แล*ว  และเพ่ือให*การปฏิบัติงานเปGนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วน

องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา
การใช*จ�าย  และผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป งบประมาณ  

  หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารท่ีแนบมาพร*อมบันทึกนี้

 

3429-9365  ต�อ  11ท่ี  นฐ  

                                             

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วย 

ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข*อ 
กําหนดให*ผู*บริหารองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อ สภาท*องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให*ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย�าง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2548  
วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร�วมดําเนินการ

างข*อกําหนด ขอบข�ายและ
บริหารท*องถ่ิน 

ายและรายละเอียดของงาน 
วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงาน

องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท*องถ่ินและ
องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน*อยป ละหนึ่งครั้ง  

สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  ได*ดําเนินการบันทึกข*อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
๒๕๕7  เสร็จเปGนท่ีเรียบร*อย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วน
องค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา

การใช*จ�าย  และผลการดําเนินงานรวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป งบประมาณ  

หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารท่ีแนบมาพร*อมบันทึกนี้ 

/นางจีรนันท�... 



-2- 

 

 

 

(นางจีรนันท�  เฮงสากล) 
        เจ*าหน*าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
        วันท่ี......................................................... 
 
ความเห็น      ความเห็น 
 ...................................................    ................................................. 
 ..................................................    ................................................. 
 
 ..................................................    ................................................. 
            (นายศักรินทร�  ชูเกตุ)         (นายวิริยะ  สินเกษม) 
           หัวหน*าสํานักงานปลัดฯ                                 ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า 
      วันท่ี.........................................    วันท่ี............................................ 
 
 
         ข*อสั่งการ 
                       

         เห็นชอบ          ไม�เห็นชอบ   
                         เพราะ.......................................................... 
                          …………………………………………….. 

                               (นายสันต�  สุภิเวก) 
                                            นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลานตากฟ�า 
                                     วันท่ี................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ
*******************************************

     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ�น และปร
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วไปอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั .ง ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี
    ดังนั.นเพื�อการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) อบต.ลานตากฟ้า จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้่าย และผลการ
ดําเนนิงาน รวมทั .งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ
รว่มในการตรวจสอบและกํากับการบรหิารจัดการอบต
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ลานตากฟ้า  
    "พัฒนาโครงสรา้งพื.นฐาน สง่เสรมิงานสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ขจัดทกุขท์างปัญยา พัฒนาความเขม้แข็งชมุชน มุง่สู่
ประชาคมอาเซยีน" 
ข. พนัธกจิ ของอบต.ลานตากฟ้า  
    1. พัฒนาระบบการศกึษาสง่เสรมิสนับสนุนดา้นการจัดการศกึษาเพื�อรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
    2. ยกระดับคณุภาพชวีติความเป็นอยู ่และสรา้งรายไดใ้หแ้กป่ระชาชน
    3. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น
    4. พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการจัดการบา้นเมอืงที�ดแีละการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น
    5. ปรับปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพื.นฐาน ดา้นสาธารณูปโภค
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ลานตากฟ้าไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้
    การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม
        1. พัฒนาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษาอยา่งยั�งยนื
        2. สง่เสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วและงานรัฐพธิี
        3. สง่เสรมิ สนับสนุน แหลง่การเรยีนรู ้ชอ่งทางการ
        4. สง่เสรมิ สนับสนุนการเผยแพร่และการปฏบัิตดิา้นคณุธรรมทางศาสนา จรยิธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 
        5. อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถ ุพพิธิภัณฑท์อ้งถิ�นและศาสนสถาน
        6. สง่เสรมิ สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศกึษา และชมุชน
 
    การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 
        1. พัฒนา สง่เสรมิ และฝึกอบรมอาชพีใหป้ระชาชน
        2. สง่เสรมิและสนับสนุนการผลติ/ผลผลติทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพษิ ผลติภัณฑช์มุชน และอตุสาหกรรม 
        3. สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีง
        4. สง่เสรมิการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
 
    การพัฒนาดา้นสังคม 
        1. สง่เสรมิ สนับสนุนกฬีาและนันทนาการ
        2. สง่เสรมิ สนับสนุนกจิกรรมสาธารณสขุ
        3. ป้องกัน แกไ้ข และตอ่ตา้นยาเสพตดิ
        4. สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดกิารสังคม
        5. การป้องกันและรักษาความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ
        6. สง่เสรมิ สนับสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดคุรภุั
ภัย 
        7. เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน
        8. การเสรมิสรา้งความสมานฉันทใ์นครอบครัว
 
    การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว
        1. พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตสิิ�
        2. บํารงุรักษาแมนํ่.าลําคลอง แหลง่นํ.าตา่งๆและการป้องกันนํ.าทว่ม และนํ.าเสยี
        3. ดแูลรักษาและพัฒนาที�สาธารณะ 
        4. พัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสขุภาพ
        5. พัฒนา สง่เสรมิ พื.นที�ที�มศัีกยภาพดา้นการทอ่งเที�ยวใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวใหม่
        6. การเตรยีมความพรอ้มในการรองรับภัยพบัิตทิางธรรมชาติ
 
    การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที�ด ี
        1. พัฒนาการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น และสง่เสรมิการปก

 
ประกาศ อบต.ลานตากฟ้า 

เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
******************************************* 

ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2548 ขอ้ 
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ�น และปร
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วไปอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั .ง ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี

ดังนั.นเพื�อการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น
ากฟ้า จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้่าย และผลการ

ดําเนนิงาน รวมทั .งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่น
รว่มในการตรวจสอบและกํากับการบรหิารจัดการอบต.ลานตากฟ้า ดังนี. 

พัฒนาโครงสรา้งพื.นฐาน สง่เสรมิงานสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ขจัดทกุขท์างปัญยา พัฒนาความเขม้แข็งชมุชน มุง่สู่

พัฒนาระบบการศกึษาสง่เสรมิสนับสนุนดา้นการจัดการศกึษาเพื�อรองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน  
ยกระดับคณุภาพชวีติความเป็นอยู ่และสรา้งรายไดใ้หแ้กป่ระชาชน  
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น  

ดการจัดการบา้นเมอืงที�ดแีละการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น
ปรับปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพื.นฐาน ดา้นสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และโครงสรา้งพื.นฐาน

ลานตากฟ้าไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้
การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พัฒนาการศกึษาและสง่เสรมิระบบการศกึษาอยา่งยั�งยนื 
สง่เสรมิการจัดงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วและงานรัฐพธิ ี
สง่เสรมิ สนับสนุน แหลง่การเรยีนรู ้ชอ่งทางการรับรูข้อ้มลูขา่วสาร 
สง่เสรมิ สนับสนุนการเผยแพร่และการปฏบัิตดิา้นคณุธรรมทางศาสนา จรยิธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิ

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถ ุพพิธิภัณฑท์อ้งถิ�นและศาสนสถาน 
น การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศกึษา และชมุชน 

พัฒนา สง่เสรมิ และฝึกอบรมอาชพีใหป้ระชาชน 
ผลผลติทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพษิ ผลติภัณฑช์มุชน และอตุสาหกรรม 

สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีง 
สง่เสรมิการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

สง่เสรมิ สนับสนุนกฬีาและนันทนาการ 
สง่เสรมิ สนับสนุนกจิกรรมสาธารณสขุ 

องกัน แกไ้ข และตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดกิารสังคม 
การป้องกันและรักษาความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง และความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 
สง่เสรมิ สนับสนุนการดําเนนิงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดคุรภุัณฑแ์ละอปุกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน 
การเสรมิสรา้งความสมานฉันทใ์นครอบครัว 

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว 
พัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุนการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตสิิ�งแวดลอ้มและมลภาวะ 
บํารงุรักษาแมนํ่.าลําคลอง แหลง่นํ.าตา่งๆและการป้องกันนํ.าทว่ม และนํ.าเสยี 

 
พัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินเิวศ และเชงิสขุภาพ 

าพดา้นการทอ่งเที�ยวใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวใหม่ 
การเตรยีมความพรอ้มในการรองรับภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ

พัฒนาการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น และสง่เสรมิการปก

ขอ้ 30(5) กําหนดให ้
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่ สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ�น และประกาศ
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วไปอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั .ง ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี  

ดังนั.นเพื�อการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น
ากฟ้า จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้่าย และผลการ

มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่น

พัฒนาโครงสรา้งพื.นฐาน สง่เสรมิงานสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม ขจัดทกุขท์างปัญยา พัฒนาความเขม้แข็งชมุชน มุง่สู่

 

ดการจัดการบา้นเมอืงที�ดแีละการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น  
สาธารณูปการ และโครงสรา้งพื.นฐาน 

ลานตากฟ้าไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดังนี. 

สง่เสรมิ สนับสนุนการเผยแพร่และการปฏบัิตดิา้นคณุธรรมทางศาสนา จรยิธรรม ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิ

ผลผลติทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพษิ ผลติภัณฑช์มุชน และอตุสาหกรรม SME 

ณฑแ์ละอปุกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

พัฒนาการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์ร สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ�น และสง่เสรมิการปกครอง



ในระบอบประชาธปิไตย 
        2. สง่เสรมิธรรมาภบิาล การป้องกันและปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบในการปฏบัิตริาชการ 
        3. สง่เสรมิสวัสดกิารแกผู่บ้รหิารและชว่ยเหลอื อปท.สามชกิสภา อบต. ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงาน 
        4. ปรับปรงุ พัฒนาขดีสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบคุลากร 
        5. สนับสนุนการปฏบัิตงิาน ปรับปรงุ และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เครื�องมอืเครื�องใช ้และอาคารสถานที� 
        6. สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับกจิการทอ้งถิ�น 
        7. ปรับปรงุพัฒนารายได ้และการจัดการทรัพยส์นิราชการที�ไมไ่ดใ้ชง้านใ◌เ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
        8. เพิ�มประสทิธภิาพการตรวจสอบภายใน 
        9. สนับสนุน สง่เสรมิการดําเนนิงานพัฒนาเพื�อเสรมิความมั�นคงของชาต ิกระบวนการยตุธิรรมชมุชน และการจัดการความ
ขัดแยง้โดยสันตวิธิ ี
 
    การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 
        1. กอ่สรา้ง ปรับปรงุ บํารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ เสน้ทางจักรยาน ทอ่ระบายนํ.า ท่าเทยีบเรอื ระบบการจัดการขยะ 
ระบบบําบัดนํ.าเสยี และซอ่มแซมปรับปรงุระบบสาธารณูปโภคที�ไดรั้บความเสยีหายจากสาธารณภัย 
        2. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง่ 
        3. พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา 
        4. สง่เสรมิ สนับสนุน การจัดทําผังเมอืง ผังเมอืงรวม ผังเมอืงเฉพาะ และป้องกันการบกุรกุที�สาธารณประโยชน์ 
        5. พัฒนาแหลง่นํ.าคคูลอง และระบบชลประทาน เพื��อารอปุโภค-บรโิภค การเกษตร และอื�นๆ 

ง. การวางแผน 
    อบต.ลานตากฟ้า ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที�บัญญัตไิวใ้น
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื.นที� 
กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื.นที� ที�บรรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป  
    อบต.ลานตากฟ้า ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื�อวันที� 30 มถินุายน 2557 โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะ
ดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 

ยทุธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 31 4,149,600.00 21 1,283,600.00 22 1,483,600.00 

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 9 500,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 

การพัฒนาดา้นสังคม 34 2,212,650.00 30 2,470,000.00 28 3,720,000.00 

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการ
ทอ่งเที�ยว 11 3,800,000.00 9 4,770,000.00 8 2,770,000.00 

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที�ด ี 24 15,115,000.00 15 1,250,000.00 14 1,150,000.00 

การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 41 55,653,000.00 20 50,258,700.00 13 7,420,000.00 

รวม 150 81,430,250.00 101 60,382,300.00 91 16,893,600.00 
 

 จ. การจดัทํางบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.ลานตากฟ้า ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณ เมื�อวันที� 17  กนัยายน  2557 โดยมโีครงการที�
บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญตังิบประมาณ จํานวน 54 โครงการ งบประมาณ 10,777,200 บาท สามารถจําแนกตาม
ยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี. 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 2,984,000.00 

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 3 50,000.00 

การพัฒนาดา้นสังคม 16 717,000.00 

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว 1 120,000.00 

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที�ด ี 12 2,616,000.00 



การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 6 4,290,200.00 

รวม 54 10,777,200.00 

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.ลานตากฟ้า มดัีงนี. 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ที3มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)แกโ่รงเรยีนใน
เขต อบต. 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

687,000.00 เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการการ
เจรญิเตบิโตที�สมวัย 

โรงเรยีนในเขต 
อบต. 2 แหง่ 

2. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแ้กโ่รงเรยีนใน
เขต อบต. 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

1,440,000.00 เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการการ
เจรญิเตบิโตที�สมวัย 

โรงเรยีนในเขต 
อบต. 2 แหง่ 

3. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ใหแ้กนั่กเรยีน
ระดับกน่วัยเรยีน (เด็กเล็ก
วัย 3 ขวบ) 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

114,000.00 เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการการ
เจรญิเตบิโตที�สมวัย 

ศนุยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง่ 

4. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแ้กนั่กเรยีน
ระดับกอ่นวัยเรยีน (เด็ก
เล็กวัย 3 ขวบ) 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

280,000.00 เพื�อใหเ้ด็กมี
พัฒนาการการ
เจรญิเตบิโตที�สมวัย 

ศนุยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง่ 

5. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพื�อเสรมิสรา้งทักษะ
ในการทํากจิกรรม
รว่มกัน 

คา่จัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ
80,000 บาท 

6. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมเยาวชน 
"ตน้กลา้คณุธรรม ตาม
แนววถิพีทุธ" 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื�อใหเ้ยาวชนมี
ความรูคู้ค่ณุธรรม 

จัดกจิกรรมอบรม
เยาวชน 

7. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปัจฉมินเิทศ
นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็ก
เห็นความสําคัญของ
การศกึษา และกระตุน้
ใหเ้ด็กศกึษาตอ่ใน
ระดับที�สงูขึ.น 

จัดกจิกรรมปัจฉมิ
นเิทศนักเรยีน
ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง่ 

8. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการปฐมนเิทศ
ผูป้กครองนักเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพื�อสง่เสรมิความรู ้
ความเขา้ใจใหก้ับ
ผูป้กครองนักเรยีน
ใหม ่

จัดกจิกรรม
ปฐมนเิทศ
ผูป้กครอง
นักเรยีนศนุย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แหง่ 

9. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการคา่ใชจ้่ายในการ
พัฒนาครูผูด้แูลเด็กเล็ก/
ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็กเล็ก 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

8,000.00 เพื�อสง่เสรมิ
พัฒนาการเรยีนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ครผููด้แูลเด็กเล็ก/
ผูช้ว่ยครผููด้แูล
เด็กเล็ก จํานวน 4 
คน 

10. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการคา่ยพัฒนา
ศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษเพื�อ
ความกา้วหนา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื�อใหนั้กเรยีนได ้
พัฒนาศักยภาพทาง
ภาษอังกฤษเพื�อการ
สื�อสาร ทักษะการฟัง 
การพดู การอา่น และ
มคีวามมั�นใจกลา้
แสดงออกในการใช ้
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรยีนในเขต 
อบต. 2 แหง่ 

11. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพื�อใหป้ระชาชน
ตําบลลานตากฟ้ารว่ม
เฉลมิพระเกยีรตเินื�อง
ในวโรกาสเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 



12. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้พระบรมราชนินีาถ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื�อใหป้ระชาชน
ตําบลลานตากฟ้ารว่ม
เฉลมิพระเกยีรตเินื�อง
ในวโรการเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

13. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเพื�อปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ความจงภักดตีอ่
สถาบันที�สําคัญของ
ชาต ิ

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

14. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสรมิการจัด
กจิกรรมประเพณี
สงกรานตแ์ละวันผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
ความสนใจและมสีว่น
รว่มในการอนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

15. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสรมิการจัด
กจิกรรมประเพณีลอย
กระทง 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
ความสนใจและมสีว่น
รว่มในการอนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณี 

จัดกจิกรรมลอย
กระทง จํานวน 1 
ครั .ง 

16. การพัฒนาดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื�อสง่เสรมิความรัก
ความผกูพันใน
ครอบครัว 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

17. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิการฝึก
อาชพี 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื�อสง่เสรมิทักษะ
ดา้นการประกอบ
อาชพีใหป้ระชาชน 

จัดกจิกรรมดา้น
อาชพี จํานวน 1 
ครั .ง 

18. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการบําบัดทกุขบํ์ารงุ
สขุแบบ ABC 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนรูถ้งึ
ประโยชนข์องการทํา
บัญชคีรัวเรอืน และมี
การออมทรัพยม์ากขึ.น 

สนับสนุนจํานวน 
1 ครั .ง 

19. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการดําเนนิการ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื�องมาจากพระราชดําร ิ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อสง่เสรมิประชาชน
ใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

20. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการสง่เสรมิการ
ดําเนนิงานและบรหิาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉนิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
เขา้รับการศกึษาได ้
ทันทว่งท ี

อดุหนุนจํานวน 
10,000 บาท 

21. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธใ์หค้วามรู ้
ประชาชนเกี�ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิตอ่ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความรูใ้นการป้องกัน
และระงับโรคตดิตอ่ 

จัดกจิกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
จํานวน 1 ครั .ง 

22. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการควบคมุป้องกัน
โรคพษิสนัุขบา้และ
คมุกําเนดิสนัุข 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

70,000.00 เพื�อควบคมุป้องกัน
โรคพษิสนัุขบา้ 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

23. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการการแกไ้ขปัญหา
ในดา้นอาชญากรรม โรค
เอดส ์การละเมดิสทิธเิด็ก
และสตร ี

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อควบคมุ ป้องกัน
โรคเอดส ์การละเมดิ
สทิธเิด็กและสตร ี

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

24. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการดําเนนิงานเพื�อ
ตอ่สูเ้อาชนะยาเสพตดิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มในการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

25. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการจัดการแขง่ขัน
กฬีาตา้นยาเสพตดิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพื�อสรา้งความสามัคคี
ในชมุชนและรว่มกัน
ตา้นภัยยาเสพตดิ 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

26. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการคา่ยเยาวชนตา้น
ภัยยาเสพตดิ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพื�อสง่เสรมิให ้
เยาวชนห่างไกลยา
เสพตดิ 

จัดกจิกรรมเขา้
คา่ยเยาวชนตา้น
ภัยยาเสพตดิ 



จํานวน 1 ครั .ง 

27. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการสนับสนุนเบี.ยยัง
ชพีแกผู่ป่้วยเอดส ์

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

72,000.00 เพื�อยกระดับคณุภาพ
ชวีติของผูป่้วยเอดส์
ใหม้คีวามเป็นอยูด่ขี ึ.น 

อดุหนุนจํานวน 
60,000 บาท 

28. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการอบรมความรูเ้พื�อ
พัฒนาศักยภาพผูส้งูอายุ
ตําบลลานตากฟ้า 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกับ
ผูส้งูอายใุนตําบลลาน
ตากฟ้า 

จัดอบรมความรู ้
เพื�อพัฒนา
ศักยภาพผูส้งูอายุ
ตําบลลานตากฟ้า 
จํานวน 1 ครั .ง 

29. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการชว่ยเหลอื
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
คนชรา คนพกิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อยกระดับคณุภาพ
ชวีติของคนชรา พกิาร
และผูด้อ้ยโอกาสใหม้ี
ความเป็นอยูด่ขี ึ.น 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

30. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการจัดตั .งจุดบรกิาร
ประชาชนชว่งเทศกาลปี
ใหม ่

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหบ้รกิารและ
อํานวยความสะดวก
แกป่ระชาชนในชว่ง
เทศกาล 

จัดกจิกรรมตั .งจุด
บรกิาร จํานวน 1 
ครั .ง 

31. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการจัดตั .งจุดบรกิาร
ประชาชนชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหบ้รกิารและ
อํานวยความสะดวก
แกป่ระชาชนในชว่ง
เทศกาล 

จัดกจิกรรมตั .งจุด
บรกิาร จํานวน 1 
ครั .ง 

32. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการปฏบัิตงิานของ
สมาชกิอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 
(ศนูย ์อปพร.) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อป้องกันเหตรุา้ย
และรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยในเขตพื.นที�
ตําบลลานตากฟ้า 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

33. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื�อเสรมิสรา้งความรู ้
ใหก้ับสมาชกิ อปพร. 

จัดกจิกรรม
ทบทวน จํานวน 
1 ครั .ง 

34. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการชว่ยเหลอืผู ้
ยากไรห้รอืผูป้ระสบภัย
พบัิตติา่งๆ 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 ชดเชยความสยูเสยี
ผูป้ระสบภัยธรรมชาติ
ในตําบล 

งบประมาณ
ชดเชยความ
สญูเสยี 50,000 
บาท 

35. การพัฒนาดา้น
สังคม 

โครงการอดุหนุนศนูย์
สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

75,000.00 เพื�อเป็นคา่ดําเนนิงาน
ดา้นสาธารณสขุมลู
ฐานชมุชน 

หมูท่ี� 1-5 

36. การพัฒนาดา้น
สิ�งแวดลอ้มและ
การทอ่งเที�ยว 

โครงการสนับสนุนกลุม่
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

120,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนให ้
ความรว่มมอืแกไ้ข
ปัญหามลภาวะเป็น
พษิและปรับปรงุภมูิ
ทัศนภ์ายในตําบล 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

37. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการประชมุประชาคม
แผนพัฒนาสามปีและ
บรูณาการร่วมแผนชมชน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการพัฒนา
ทอ้งถิ�นบรหิารราชการ
สว่นทอ้งถิ�น 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

38. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการกจิกรรมรณรงค์
และสง่เสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนรว่ม
สง่เสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

39. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการคา่ใชจ้่ายสําหรับ
การเลอืกตั .งขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพื�อสนับสนุนการ
เลอืกตั .งและสง่เสรมิ
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

สนับสนุนการ
จัดการเลอืกตั .ง 
จํานวน 1 ครั .ง 

40. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการ อบต.เคลื�อนที� รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพื�อใหบ้รกิาร
ประชาชนไดอ้ยา่ง
เพยีงพอและทั�วถงึ 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

41. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการจัดฝึกอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม 
ขา้ราชการและเจา้หนา้ที�
ของรัฐเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการ

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพื�อใหข้า้ราชการ 
และเจา้หนา้ที�ของรัฐมี
คณุธรรมจรยิธรรมใน
การปฏบัิตงิาน 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 



ปฏบัิตงิาน 

42. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการอบรมสัมนาและ
ศกึษาดงูานของคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิ 
พนักงานสว่นตําบล 
ลกูจา้งประจําเพื�อรองรับ
การเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพื�อพัฒนาศักยภาพ
การปฏบัิตงิานของ
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ 
พนักงานสว่นตําบล 
ลกูจา้งและสมาชกิ 
อบต. 

จัดกจิกรรม 
จํานวน 1 ครั .ง 

43. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการกอ่สรา้งเสาธงที�
ทําการองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลลานตากฟ้า 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

350,000.00 เพื�อเป็นสัญลักษณ์
ของสถนที�ราชการ 

สรา้งเสาธงที�ทํา
การ อบต.ลาน
ตากฟ้า 1 แหง่ 

44. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการกอ่สรา้งกําแพง
ดนิดา้นหลังอาคารที�ทํา
การ อบต.ลานตากฟ้า 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

781,000.00 เพื�อป้องกันดนิสไลด์
และสรา้งความ
แข็งแรงใหก้ับสถานที�
ราชการ 

สรา้งกําแพงดนิ 1 
แหง่ 

45. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

280,000.00 เพื�อจ่ายเงนิสมทบ
กองทนุประกันสังคม 

ประกันสังคมใน
อัตรารอ้ยละ 10 
ของคา่จา้ง 

46. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสํารองจ่าย รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

500,000.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย
ในกรณีฉุกเฉนิหรอื
จําเป็นในกรณีที�
หน่วยงานไม่ไดตั้ .ง
งบประมาณไว ้หรอืมี
ความจําเป็นตอ้งจ่าย 

จํานวน
งบประมาณ 
500,000 บาท 

47. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการทอ้งถิ�น 
(กบท.) 

รายไดจั้ดเก็บ
เอง 

245,000.00 เพื�อจ่ายสมทบกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิ�น 

จํานวน
งบประมาณ 
245,000 บาท 

48. การพัฒนาดา้น
การบรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพ 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

90,000.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย
ในการสมทบกองทนุ
หลักประกันสขุภาพ 

จํานวน
งบประมาณ 
90,000 บาท 

49. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่มสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
เลยีบคลองกระทุม่เมอืง 
หมูท่ี� 4 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

1,480,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 

50. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่มสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
กรมชลประทาน (บา้นครู
อารยี)์ หมูท่ี� 5 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

392,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

51. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่มสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ทางเขา้โรงเรยีนวัดพทุธ
ธรรมรังษีหมูท่ี� 1 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง 

570,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

52. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่มสรา้งลาน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ซอยจําเรญิทรัพย ์หมูท่ี� 3 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

949,000.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร 

53. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่มสรา้ง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ตกิสค์อนกรตีสายบา้นลํา
ทหาร หมูท่ี� 2 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

897,800.00 เพื�อใหป้ระชาชนมี
ถนนสําหรับคมนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2940 เมตร 

54. การพัฒนาดา้น
การบรกิาร
สาธารณะ 

คา่ใชจ้่ายในการจัดการ
จราจร 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

1,400.00 เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย
ในการจัดการจราจร 
คา่แผงกั .น เหล็กขาว
แดง กรวย 
เครื�องหมายจราจร
อื�นๆ 

จํานวน
งบประมาณ 
10,000 บาท 

 

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
     อบต.ลานตากฟ้า มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี.ผกูพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 28 โครงการ จํานวนเงนิ 6,626,499 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จํานวน 28 โครงการ จํานวนเงนิ 



6,603,390 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดดั้งนี. 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี8
ผูกพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ 

การเบกิจา่ย
งบประมาณ 

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 12 2,043,325.60 12 2,035,225.60 

การพัฒนาดา้นสังคม 4 209,868.00 4 206,514.00 

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มและการทอ่งเที�ยว 1 120,000.00 1 120,000.00 

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการที�ด ี 8 1,260,305.00 8 1,248,650.00 

การพัฒนาดา้นการบรกิารสาธารณะ 3 2,993,000.00 3 2,993,000.00 

รวม 28 6,626,498.60 28 6,603,389.60 

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.ลานตากฟ้า ที�มกีารกอ่หนี.ผกูพัน/ลงนามในสัญญา มดัีงนี. 

  
ยทุธศาสต

ร ์
โครงการ 

แหลง่ที3มา 
งบประมา

ณ 

จํานวน
งบประมา

ณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คูส่ญัญา 
วนัที3เซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงา
น 

1. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)แก่
โรงเรยีนในเขต 
อบต. 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

687,000.00 361,113.60 อาหารเสรมิ
(นม)โรงเรยีน 
ภาคเรยีนที�
2/2557/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม 
จํากัด/สัญญา
ซื.อขายเลขที�
1/2558 ลว.3 
พ.ย.57 

03/11/255
7 

100 

  325,360.00 

อาหารเสรมิ
(นม)โรงเรยีน 
ภาคเรยีนที�
1/2558/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม 
จํากัด/สัญญา
ซื.อขายเลขที�
2/58 ลว.16
พ.ค.58 

16/05/255
8 100 

2. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแ้ก่
โรงเรยีนในเขต 
อบต. 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

1,440,000.0
0 

254,000.00 เงนิอดุหนุน
อาหาร
กลางวันภาค
เรยีนที�
2/2557/
โรงเรยีนวัด
พทุธธรรม
รังษี/ฏกีา
เลขที�
99/2558 ลว
9ธ.ค.57 

09/12/255
7 

0 

  514,000.00 

เงนิอดุหนุน
อาหาร
กลางวันภาค
เรยีนที�
2/2557/
โรงเรยีนวัด
ลานตากฟ้า/
ฏกีาเลขที�

09/12/255
7 0 



100/2558 
ลว9ธ.ค.57 

3. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ใหแ้ก่
นักเรยีนระดับกน่
วัยเรยีน (เด็กเล็ก
วัย 3 ขวบ) 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

114,000.00 61,126.00 อาหารเสรมิ
(นม)โรงเรยีน 
ภาคเรยีนที�
2/2557/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม 
จํากัด/สัญญา
ซื.อขายเลขที�
1/2558 ลว.3 
พ.ย.57 

03/04/255
7 

100 

  52,871.00 

อาหารเสรมิ
(นม)โรงเรยีน 
ภาคเรยีนที�
1/2558/
สหกรณ์โคน
มนครปฐม 
จํากัด/สัญญา
ซื.อขายเลขที�
2/58 ลว.18 
พ.ค.58 

18/05/255
8 100 

4. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแ้ก่
นักเรยีนระดับ
กอ่นวัยเรยีน 
(เด็กเล็กวัย 3 
ขวบ) 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

280,000.00 130,000.00 ทําอาหาร
กลางวัน
สําหรับศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก/นาง
รัมภา สมบญุ
ลาภ/สัญญา
จา้งเลขที�
2/2558 ลว
31ต.ค.57 

03/11/255
7 

100 

  15,500.00 

ทําอาหาร
กลางวัน
สําหรับศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบา้น
คลองเจ๊ก/
บญุเรอืน ผิ
นกลับ/ใบสั�ง
จา้งเลขที� 
61/58 ลว8
พ.ค.58 

16/05/255
8 

31 

  24,800.00 

ทําอาหาร
กลางวัน
สําหรับศนูย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นทา้ย
วัด/รัมภา สม
บญุลาภ/
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 62/58 
ลว8พ.ค.58 

16/05/255
8 

31 

5. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัด
กจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาต ิ

รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 2,948.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์วจิติรศลิป์/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
31/2558 ลว
30ธ.ค.57 

30/12/255
7 

7 

  13,800.00 
ตดิตั .งเต็นท ์
เวทแีละ
เครื�องขยาย

30/12/255
7 15 



เสยีง/นาย
เสนาะ เสนาะ
คํา/ใบสั�งจา้ง
เลขที�
32/2558 ลว
30 ธ.ค.57 

  17,835.00 

ซื.อนํ.าดื�ม 
นํ.าแข็งและ
ของสําหรับผู ้
เลน่เกม/นาง
รัมภา สมบญุ
ลาภ/ใบสั�ง
ซื.อเลขที�
26/2558/ลว
30 ธ.ค.57 

30/12/255
7 

15 

6. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
เยาวชน "ตน้กลา้
คณุธรรม ตาม
แนววถิพีทุธ" 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 24,700.00 ทําอาหาร
อาหารว่าง
พรอ้ม
เครื�องดื�ม /
รัมภา สมบญุ
ลาภ/ใบสั�ง
จา้งเลขที�
67/58ลว.3
ม.ิย.58 

03/06/255
8 

12 

  5,000.00 

คา่ตอบแทน
พระวทิยากร/
ฏกีาเลขที�
482/2558 
ลว.
482/2558 

17/06/255
8 0 

7. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ปฐมนเิทศ
ผูป้กครอง
นักเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 432.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทย อารต์ 
พริ.นติ.ง กรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
60/2558 ลว.
6 พ.ค.58 

06/05/255
8 

7 

  300.00 

ซื.อนํ.าดื�ม
บรรจุแกว้/
นางรัมภา สม
บญุลาภ/
ใบสั�งซื.อ
เลขที�
72/2558 ลว.
6พ.ค.58 

06/05/255
8 7 

8. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการคา่ย
พัฒนาศักยภาพ
ทาง
ภาษาอังกฤษเพื�อ
ความกา้วหนา้สู่
ประชาคม
อาเซยีน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 4,524.00 ซื.อวัสดุ
อปุกรณ์ที�ใช ้
ในโครงการ/
ปาลม์พานชิ/
ใบสั�งซื.อ
เลขที�
106/2558 
ลว.29ก.ค.58 

29/07/255
8 

15 

  432.00 

ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทยอารต์ 
พริ.งติ.ง กรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
87/2558 ลว
29ก.ค.58 

29/07/255
8 

7 



  25,000.00 

ทําอาหารว่าง
และ
เครื�องดื�ม/
นางรัมภา สม
บญุลาภ/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
88/2558 ลว
29ก.ค.58 

29/07/255
8 17 

  8,100.00 

คา่ตอบแทน
วทิยากร/น.ส.
เนตรนภา 
สวยด/ีฏกีา
เลขที�
651/2558 
ลว.26ส.ค.58 

26/08/255
8 

0 

9. การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูหั่ว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 8,800.00 ซื.อนํ.ามัน
เชื.อเพลงิ
สําหรับรถ
เกรดเดอร/์
หจก.รวม
นคร/ใบสั�งซื.อ
เลขที�
12/2558 ลว.
24 พ.ย.57 

24/11/255
7 

3 

  35,700.00 

จา้งเหมาทํา
พล ุดอกไม ้
ไฟ/นายเผด็จ 
กลุวัฒน
วภิาต/ใบสั�ง
จา้งเลขที�
19/2558 ลว.
25 พ.ย.57 

25/11/255
7 11 

  40,000.00 

จา้งเหมา
ตดิตั .งเวที
เครื�องขยาย
เสยีงโตะ๊และ
ตดิตั .งไฟ/
นายเสนาะ 
เสนาะคํา/
ใบสั�งจา้ง
18/58 ลว.
25/11/57 

25/11/255
7 

11 

  11,500.00 

ซื.อธงชาติ
และธงตรา
สัญลักษณ์
(ภปร)/โชค
สภุาพรรณ/
ใบสั�งซื.อ
เลขที�
11/2558 ลว.
24 พ.ย.57 

24/11/255
7 7 

  1,000.00 

ซื.อเชงิเทยีน/
คัลเลอรฟ์ลู/
ใบสั�งซื.อ
เลขที�
13/2558 ลว 
24 พ.ย.57 

24/11/255
7 

10 

  21,660.00 

ซื.อวัสดุ
อปุกรณ์/นาย
เผด็จ 
กลุวัฒน
วภิาต/ใบสั�ง

25/11/255
7 11 



ซื.อเลขที�
14/2558 ลว 
25 พ.ย.57 

10
. 

การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจา้
พระบรมราชนินีา
ถ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 11,000.00 ซื.อธงตรา
สัญลักษณ์
(สก.)/ปิย
บรูณ์/ใบสั�ง
ซื.อเลขที�
110/2558 
ลว.4 ส.ค.58 

04/08/255
8 

3 

  3,432.00 

ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทย อารต์ 
พริ.นติ.ง/ใบสั�ง
จา้งเลขที�
89/2558 ลว
4ส.ค.58 

04/08/255
8 

5 

  15,000.00 

ตดิตั .งเวท ีผกู
ผา้ประดับ 
ตดิตั .งเครื�อง
ขยายเสยีง/
นายเสนาะ 
เสนาะคํา/
ใบสั�งจา้งลข
ที�90/2558 
ลว4ส.ค.58 

04/08/258
8 8 

  4,800.00 

ตดิตั .งและเชา่
เต็นท/์นาง
สภุาพร พนู
นาผล/ใบสั�ง
จา้งเลขที�
91/2558 ลว
4ส.ค.58 

04/08/255
8 8 

  1,200.00 

ซื.อนํ.าดื�ม
บรรจุแกว้และ
นํ.าแข็ง/นาง
รัมภา สมบญุ
ลาภ/ใบลั�ง
ซื.อเลขที�
111/2558 
ลว4ส.ค.58 

04/08/255
8 

8 

11
. 

การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสง่เสรมิ
การจัดกจิกรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 20,000.00 ตดิตั .งเวท ี
เครื�องขยาย
เสยีงและ
ตดิตั .งไฟ
ประดับงาน/
นายเสนาะ 
เสนาะคํา/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
13/2558 ลว
4พ.ย.57 

04/11/255
7 

3 

12
. 

การพัฒนา
ดา้น
การศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสายใย
รักครอบครัวศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 432.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทยอารต์ 
พริ.นติ.ง กรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
40/2558 ลว.
19ก.พ.58 

19/02/255
8 

5 

  14,000.00 
จา้งเหมารถ
โดยสารไม่
ประจําทาง/

19/02/255
8 10 



บจก.แมจคิ 
รทูส/์ใบสั�ง
จา้งเลขที�
41/2558 

  12,960.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�8/2558 
ลว.26ก.พ.58
ฏกีาเลขที�
281/2558 
ลว.26ก.พ.58 

26/02/255
8 

0 

13
. 

การพัฒนา
ดา้นสังคม 

โครงการคา่ย
เยาวชนตา้นภัย
ยาเสพตดิ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 432.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทยอารต์ 
พริ.นติ.ง กรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
102/2558 
ลว.11 ก.ย.
58 

11/09/255
8 

3 

  7,500.00 

ทําอาหารว่าง
และ
เครื�องดื�ม/
นางรัมภา สม
บญุลาภ/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
103/2558 
ลว11ก.ย.58 

11/09/255
8 4 

  3,600.00 

คา่ตอบแทน
วทิยากร/นาย
สมปอง กิ�ง
สวัสดิY/ฏกีา
เลขที�
766/2558 
ลว29ก.ย.58 

29/09/255
8 1 

14
. 

การพัฒนา
ดา้นสังคม 

โครงการ
สนับสนุนเบี.ยยัง
ชพีแกผู่ป่้วย
เอดส ์

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

72,000.00 5,000.00 สัญญายมืเงนิ
เลขที�1/2558 
ลว8ต.ค.57/
ฏกีาเลขที�
3/2558ลว8
ต.ค.57 

08/10/255
7 

0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�2/2558 
ลว4พ.ย.57/
ฏกีาเลขที�
52/2558ลว4
พ.ย.57 

04/11/255
7 

0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�3/2558 
ลว2ธ.ค.57/ฏี
กาเลขที�
86/2558ลว2
ธ.ค.57 

02/12/255
7 0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�5/2558 
ลว5ม.ค.58/
ฏกีาเลขที�
146/2558ลว
5ม.ค.58 

05/01/255
8 0 

  5,000.00 
สัญญายมืเงนิ
เลขที�7/2558 
ลว4ก.พ.58/

04/02/255
8 0 



ฏกีาเลขที�
229/2558ลว
4ก.พ.58 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�9/2558 
ลว2ม.ีค.58/
ฏกีาเลขที�
284/2558ลว
2ม.ีค.58 

02/03/255
8 0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
11/2558 ลว
2เม.ย.58/ฏี
กาเลขที�
343/2558ลว
2เม.ย.58 

02/04/255
8 0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
12/2558 ลว
6พ.ค.58/ฏี
กาเลขที�
408/2558ลว
6พ.ค.58 

06/05/255
8 0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
15/2558 ลว
4ม.ิย.58/ฏกีา
เลขที�
461/2558ลว
4ม.ิย.58 

04/06/255
8 0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
16/2558 ลว
2ก.ค.58/ฏี
กาเลขที�
544/2558ลว
2ก.ค.58 

02/07/255
8 

0 

  5,000.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
17/2558 ลว
4ส.ค.58/ฏี
กาเลขที�
599/2558ลว
4ส.ค.58 

04/08/255
8 0 

  4,500.00 

สัญญายมืเงนิ
เลขที�
18/2558 ลว
1ก.ย.58/ฏกีา
เลขที�
663/2558ลว
1ก.ย..58 

01/09/255
8 0 

15
. 

การพัฒนา
ดา้นสังคม 

โครงการอบรม
ความรูเ้พื�อพัฒนา
ศักยภาพ
ผูส้งูอายตํุาบล
ลานตากฟ้า 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 60,000.00 จา้งเหมารถ
โดยสารไม่
ประจําทาง/
บจก.แมจคิ 
รทูส/์ใบสั�ง
จา้งเลขที�
48/2558 ลว
19ม.ีค.58 

19/03/255
8 

9 

  432.00 
ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทยอารต์ 

19/03/255
8 5 



พริ.นติ.ง กรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 19 
ม.ค.58 

  1,300.00 

ซื.อของ
สมนาคณุ/วัด
ไรข่งิ /19 
ม.ีค.58 

19/03/255
8 0 

  36,250.00 

ลกูหนี.เงนิยมื
เลขที�
10/2558 ลว
26 ม.ีค.58/ฏี
กาเลขที�
330/2558 
ลว.26ม.ีค.58 

26/03/255
8 

0 

16
. 

การพัฒนา
ดา้นสังคม 

โครงการอดุหนุน
ศนูยส์าธารณสขุ
มลูฐานชมุชน 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

75,000.00 7,500.00 จ่ายเงนิ
อดุหนุนหมูท่ี� 
1 /ฏกีาเลขที�
774/2558 
ลว.30ก.ย.58 

30/09/255
8 

0 

  7,500.00 

จ่ายเงนิ
อดุหนุนหมูท่ี� 
2 /ฏกีาเลขที�
775/2558 
ลว.30ก.ย.58 

30/09/255
8 0 

  7,500.00 

จ่ายเงนิ
อดุหนุนหมูท่ี� 
3 /ฏกีาเลขที�
776/2558 
ลว.30ก.ย.58 

30/09/255
8 

0 

  7,500.00 

จ่ายเงนิ
อดุหนุนหมูท่ี� 
4 /ฏกีาเลขที�
777/2558 
ลว.30ก.ย.58 

30/09/255
8 

0 

  7,500.00 

จ่ายเงนิ
อดุหนุนหมูท่ี� 
4 /ฏกีาเลขที�
778/2558 
ลว.30ก.ย.58 

30/09/255
8 0 

  3,354.00 

กันเงนิ
รายจ่าย
(คงเหลอื
สง่คนื
จังหวัด)/ฏกีา
เลขที�
801/2558 

30/09/255
8 0 

17
. 

การพัฒนา
ดา้น
สิ�งแวดลอ้ม
และการ
ทอ่งเที�ยว 

โครงการ
สนับสนุนกลุม่
อาสาสมัครเฝ้า
ระวังอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 10,000.00 ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
2/2558 ลว.1
ต.ค.57 

01/10/255
7 

30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง

03/11/255
7 

30 



เลขที� 
8/2558 ลว.3
พ.ย.57 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
20/2558 ลว.
1ธ.ค.57 

01/12/255
7 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
30/2558 ลว.
30ธ.ค.57 

30/12/255
7 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
37/2558 ลว.
2ก.พ.58 

02/02/255
8 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
42/2558 ลว.
3ม.ีค.58 

03/03/255
8 

30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
52/2558 ลว.
1เม.ย.58 

01/04/255
8 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
54/2558 ลว.
1พ.ค.58 

01/05/255
8 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง

29/05/255
8 

30 



เลขที� 
66/2558 ลว.
29พ.ค.58 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
76/2558 ลว.
1ก.ค.58 

01/07/255
8 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
86/2558 ลว.
29ก.ค.58 

29/07/255
8 30 

  10,000.00 

ทําอาหารและ
วัสดอุปุกรณ์
ในโครงการ/
นายอําพันธุ ์
ปรดีาพันธุ/์
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
97/2558 ลว.
1ก.ย.58 

01/09/255
8 30 

18
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการประชมุ
ประชาคม
แผนพัฒนาสามปี
และบรูณาการ
รว่มแผนชมชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 3,024.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ7์ป้าย/ไทย
อารต์ พริ.นติ.ง 
กรุป๊/ใบสั�ง
จา้งเลขที�
39/2558 ลว.
2 ก.พ.58 

02/02/255
8 

5 

  870.00 

ซื.อนํ.าดื�ม
บรรจุแกว้และ
นํ.าแข็ง/นาง
รัมภา สมบญุ
ลาภ/ใบสั�ง
ซื.อเลขที�
41/2558 ลว.
2 ก.พ.58 

02/02/255
8 13 

19
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการกจิกรรม
รณรงคแ์ละ
สง่เสรมิการ
ปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 432.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์ไทยอารต์ 
พริ.นติ.งกรุป๊/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
79/2558 ลว
6ก.ค.58 

06/07/255
8 

7 

20
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการ อบต.
เคลื�อนที� 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 432.00 ทําป้าย
ประชาสัมพัน
ธ/์วจิติรศลิป์/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
25/2558/ลว.
22 ธ.ค.57 

22/12/255
7 

3 

  1,425.00 ซื.อนํ.าดื�ม
บรรจุแกว้และ

22/12/255
7 3 



นํ.าแข็ง/นาง
รัมภา สมบญุ
ลาภ/ใบสั�ง
ซื.อเลขที�22 
ธ.ค.57 ลว.
22 ธ.ค.57 

  2,000.00 

ตดิตั .งเครื�อง
ขยายเสยีง/
นายเสนาะ 
เสนาะคํา/
ใบสั�งจา้ง
เลขที� 
26/2558/ลว.
22 ธ.ค.57 

22/12/255
7 3 

21
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการจัด
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรม 
ขา้ราชการและ
เจา้หนา้ที�ของรัฐ
เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพใน
การปฏบัิตงิาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 432.00 จา้งเหมาทํา
ป้ายประชา
สัมพันธุ/์
วจิติรศลิป์/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
27/2557 ลว.
22ธ.ค.57 

22/12/255
7 

7 

  3,700.00 

จา้งเหมา
ทําอาหาร
อาหารว่าง
พรอ้ม
เครื�องดื�ม/
นางรัมภา สม
บญุลาภ/
ใบสั�งจา้ง
เลขที�
28/2557 ลว
22ธ.ค.57 

22/12/255
7 

5 

  2,400.00 

คา่ตอบแน
วทิยากร/ฎกีา
เลขที�
192/258 ลว.
19 ม.ค.58 

19/01/255
8 0 

22
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

โครงการกอ่สรา้ง
กําแพงดนิ
ดา้นหลังอาคารที�
ทําการ อบต.ลาน
ตากฟ้า 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

781,000.00 777,000.00 กอ่สรา้ง
กําแพงกันดนิ
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก/หจก.
ริ.วไสว/
สัญญาจา้ง
เลขที�5/2558 
ลว.2ก.ค.58 

02/07/255
8 

60 

23
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

280,000.00 11,059.00 จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืนต.ค.57/
ฎกีาเลขที�
51/2558 ลว 
11 พ.ย.57 

11/11/255
7 

0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน พ.ย.
57/ฎกีาเลขที�
120/2558 
ลว 11 ธ.ค.
57 

11/12/255
7 0 



  10,964.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ธ.ค.
57/ฎกีาเลขที�
174/2558 
ลว 13ม.ค.58 

13/01/255
8 

0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ม.ค.
58/ฎกีาเลขที�
259/2558 
ลว 11ก.พ.58 

11/02/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ก.พ.
58/ฎกีาเลขที�
292/2558 
ลว 10ม.ีค.58 

10/03/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ม.ีค.
58/ฎกีาเลขที�
367/2558 
ลว 8เม.ย.58 

08/04/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน เม.ย.
58/ฎกีาเลขที�
417/2558 
ลว 8พ.ค.58 

08/05/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน พ.ค.
58/ฎกีาเลขที�
471/2558 
ลว 10ม.ิย.58 

10/06/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ม.ิย.
58/ฎกีาเลขที�
550/2558 
ลว 10ก.ค.58 

10/07/255
8 0 

  11,059.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ก.ค.
58/ฎกีาเลขที�
611/2558 

10/08/255
8 0 



ลว 10ส.ค.58 

  11,636.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน 2.ค.
58/ฎกีาเลขที�
681/2558 
ลว 8 ก.ย.58 

08/09/255
8 

0 

  11,459.00 

จ่ายเงนิ
สมทบ
กองทนุ
ประกันสังคม 
เดอืน ก.ย.
58/ฎกีาเลขที�
773/2558 
ลว 30 ก.ย.
58 

30/09/255
8 

0 

24
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบ
กองทนุบําเหน็จ
บํานาญ
ขา้ราชการ
ทอ้งถิ�น (กบท.) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

245,000.00 245,000.00 เงนิสมทบ
กองทนุ
บําเหน็จ
บํานาญ
ขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิ�น 
งบประมาณ 
2558/ฏกีา
เลขที�
98/2558 ลว
9ธ.ค.57 

09/12/255
7 

0 

25
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิาร
จัดการที�ด ี

เงนิสมทบ
กองทนุ
หลักประกัน
สขุภาพ 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

90,000.00 90,000.00 จ่ายเงนิ
สมทบ/ฏกีา
เลขที�
644/2558 
ลว.26 ส.ค.
58 

26/08/255
8 

0 

26
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่ม
สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายเลยีบ
คลองกระทุม่
เมอืง หมูท่ี� 4 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

1,480,000.0
0 

1,478,000.0
0 

ซอ่มสรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก/
หจก.ชยัโย 
คอนกรตี/
สัญญาจา้ง
เลขที�6/58
ลว.14 ส.ค.
58 

14/08/255
8 

60 

27
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่ม
สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสาย
ทางเขา้โรงเรยีน
วัดพทุธธรรมรังษี
หมูท่ี� 1 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป,
รายได ้
จัดเก็บเอง 

570,000.00 568,000.00 ซอ่มสรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก/
หจก.ชยัโย 
คอนกรตี/
สัญญาจา้ง
เลขที�7/58 
ลว21ส.ค.58 

21/08/255
8 

60 

28
. 

การพัฒนา
ดา้นการ
บรกิาร
สาธารณะ 

โครงการซอ่ม
สรา้งลาน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายซอย
จําเรญิทรัพย ์หมู่
ที� 3 

เงนิอดุหนุน
ทั�วไป 

949,000.00 947,000.00 ซอ่มสรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก/
หจก.ชยัโย 
คอนกรตี/
สัญญาจา้ง
เลขที�8/58
ลว.21 ส.ค.
58 

21/08/255
8 

60 

 



รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2558 
อบต.ลานตากฟ้า อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 

ยทุธศาสตร ์

แผนการ
ดําเนนิการ 

ท ั8งหมด 

อนุมตั ิ
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จํานว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

1.การพัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 31.0 4.15 16.0 2.98 12.0 2.04 12.0 2.04 11.0 2.01 

2.การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 9.0 0.50 3.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาดา้นสังคม 34.0 2.21 16.0 0.72 4.0 0.21 4.0 0.21 3.0 0.17 

4.การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการทอ่งเที�ยว 

11.0 3.80 1.0 0.12 1.0 0.12 1.0 0.12 1.0 0.12 

5.การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการที�ด ี 24.0 15.12 12.0 2.62 8.0 1.26 8.0 1.25 7.0 0.48 

6.การพัฒนาดา้นการบรกิาร
สาธารณะ 

41.0 55.65 6.0 4.29 3.0 2.99 3.0 2.99 3.0 2.99 
 

 
ช. ผลการดาํเนนิงาน 
     อบต.ลานตากฟ้า ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื.นที� โดยไดรั้บความ
รว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื.นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ 
ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั .งในพื.นที�และพื.นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�
สําคญัดังนี. 
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสํารวจความ
คดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื3น ๆ      
    1. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)แกโ่รงเรยีนในเขต อบต. 
 
    2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแ้กโ่รงเรยีนในเขต อบต. 
 
    3. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)ใหแ้กนั่กเรยีนระดับกน่วัยเรยีน (เด็กเล็กวยั 3 ขวบ) 
 
    4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแ้กนั่กเรยีนระดับกอ่นวัยเรยีน (เด็กเล็กวยั 3 ขวบ) 
 
    5. โครงการจัดกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ
                 
    6. โครงการอบรมเยาวชน "ตน้กลา้คณุธรรม ตามแนววถิพีทุธ" 
 
    7. โครงการปฐมนเิทศผูป้กครองนักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
 
    8. โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 
    9. โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ 
 
    10. โครงการสง่เสรมิการจัดกจิกรรมประเพณีลอยกระทง 
                 
    11. โครงการสายใยรักครอบครัวศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
                 
    12. โครงการคา่ยเยาวชนตา้นภยัยาเสพตดิ 
 
    13. โครงการสนับสนุนเบี.ยยงัชพีแกผู่ป่้วยเอดส ์



 
    14. โครงการอบรมความรูเ้พื�อพัฒนาศักยภาพผูส้งูอายตํุาบลลานตากฟ้า 
 
    15. โครงการสนับสนุนกลุม่อาสาสมคัรเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
 
    16. โครงการประชมุประชาคมแผนพัฒนาสามปีและบรูณาการรว่มแผนชมชน 
 
    17. โครงการกจิกรรมรณรงคแ์ละสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
 
    18. โครงการ อบต.เคลื�อนที� 
 
    19. โครงการจัดฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ขา้ราชการและเจา้หนา้ที�ของรัฐเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน 
                 
    20. เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
 
    21. เงนิสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการทอ้งถิ�น (กบท.) 
 
    22. เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภาพ 
 
    23. โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายเลยีบคลองกระทุม่เมอืง หมูท่ี� 4 
 
    24. โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทางเขา้โรงเรยีนวัดพทุธธรรมรังษีหมูท่ี� 1 
 
    25. โครงการซอ่มสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอยจําเรญิทรัพย ์หมูท่ี� 3 
                 


