
 
 
 
 
 

                              ประกาศ อบต.โป่งแดง 
                             เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                    ******************************************* 
              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนิน         
งานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้ วย ประกอบกับระเบี ยบกระทรวง                      
มหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โป่งแดง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.โป่งแดง ดังนี้  
ก. วิสัยทศัน์ ของอบต.โป่งแดง  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกจริยธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาตำบลน่าอยู่" 
ข. พันธกิจ ของอบต.โป่งแดง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โป่งแดงได้กำหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                 

     2.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
     3.พัฒนาด้านการศึกษา 
     4.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     6.การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 
     7.การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ง. การวางแผน 
         อบต.โป่งแดง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง 
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
        อบต.โป่งแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี 
 (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 4,028,500.00 20 4,987,200.00 72 70,708,400.00 60 52,274,400.00 69 2,245,288,700.00 

การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

20 2,922,100.00 23 3,539,300.00 33 6,426,000.00 26 5,090,000.00 28 5,086,000.00 

พัฒนาด้านการศึกษา 29 1,488,000.00 29 1,488,000.00 29 1,488,000.00 29 1,488,000.00 29 1,488,000.00 

ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 910,000.00 18 910,000.00 18 910,000.00 18 910,000.00 18 910,000.00 

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

43 6,444,000.00 43 6,444,000.00 45 6,904,000.00 44 6,604,000.00 50 7,184,000.00 

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

23 8,340,000.00 23 8,340,000.00 23 8,340,000.00 23 8,340,000.00 23 8,340,000.00 

การพัฒนาทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

11 1,400,000.00 11 1,400,000.00 15 1,600,000.00 16 3,100,000.00 17 3,600,000.00 

รวม 159 25,532,600.00 167 27,108,500.00 235 96,376,400.00 216 77,806,400.00 234 2,271,896,700.00 
 

   
 
 
 จ. การจัดทำงบประมาณ 
               ผู้บริหารอบต.โป่งแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 3,618,469.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,497,500.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 9 433,969 

พัฒนาด้านการศึกษา 2 20,000.00 

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 9 90,000.00 

สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

16 517,000.00 

การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 4 40,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 20,000.00 

รวม 55 3,618,469.00 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โป่งแดง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนเทดินหิน
คลุก โกรกช่องแมว หมู่ที่ 7 

250,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง 
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย  

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2.  
การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายนำโชค หมู่ที่ 1 

202,100.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร (รื้อคอนกรีตเดิม
ออก) 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เหมือนกลาง - หัวนาตาแบบ 
หมู่ที่ 1 

47,300.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน 
ช่วงที่ 1+2 บ้านโนน หมู่ที่ 2  

249,700.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 49 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหิคลุก
ทำนบตาเพิ่ม ถึงฝายละลม
หม้อ หม่ทูี่ 3 

217,700.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีต มุมบ้านตามุม หมู่ที่ 
3 

32,900.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อการสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 55 ตร.ม. 

7.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสันติสุข 2 
เชื่อมถนนบายพาส บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4 

50,400.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

8.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยร่วมใจหมู่ที่ 4 

198,700.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อระบายนำ้ไม่ให้ท่่วมขัง
และทำใหถ้นนพังเสียหาย 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

9.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านตาแช่มคลองน้อย ถึง
โรงสูบน้ำบ้านน้ำฉ่า หมู่ที่ 6 

250,800.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ไดอ้ย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

10.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายซอยบ้านายวิชา ชุ่มขุนทด 
หมู่ที่ 8 

153,500.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปได้
อย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

11.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ซอยศาลาตาจันทร์ -คอกวัว
แดงโคนม หมู่ท่ี่ 8 

96,200.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

12.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลัก บ้านโกรก
กระหาด หมู่ที่ 4 

497,200.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 131 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

13.  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (AC) 
สายถนนนิคมสหกรณ์ขาม
ทะเลสอบ้านหนองม่วงหมู่่ที่ 5 
  

251,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย  

กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร 



14.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ งานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม อาชีพ
ต่างๆ 

130,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วน
ตำบลลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง 
ผุ้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ  

1 ครั้ง/ปี คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน
และกลุ่ม อาชีพต่างๆ 

15.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลดัเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงาน
ส่วนตำบล  

พนักงานส่วนตำบลโป่ง
แดง 

16.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การ
บริหาร ส่วนตำบลโป่งแดง 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและ 
ทะเบีนนทรัพย์สิน อบต.โป่ง
แดง  

องค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งแดง 

17.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ 
สนับสนุนโครงการอันเน่ือง มา
จากพระราชดำร ิ

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมโครงการเฉลิม 
พระเกียรติและสนับสนุน 
โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำริ  

ส่งเสริมโครงการเฉลิม 
พระเกียรติและสนับสนุน 
โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำร ิ

18.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภา
องค์การ บริหารส่วนตำบล 

218,696.75 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก 
สภาท้องถ่ินให้เป็นอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

จัดการเลือกตั้ง ภายใน
เขต องค์การบริหารส่วน
ตำบล โป่งแดง 

19.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่  

พนักงาน อบต.โป่งแดง 

20.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประชาชนมีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็น  

หมู่ที่ 1 - 8 

21.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการ อบต. สัญจรเคลื่อนที่ 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 
และประชาชนสัมพันธ์  

หมู่ที่ 1 - 8 

22.  
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายในชีวติประจำวัน
แก่เจ้าหน้าที่ ,สมาชิกสภา
ตำบลโป่งแดง ,ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนตำบลโป่งแดง 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ให้กับเจ้าหน้าที่ ,สมาชิก
สภาตำบลโป่งแดง , ผู้นำ
ชุมชนและประชาชนตำบล
โป่งแดง 

เจ้าหน้าที่/สมาชิกสภา
ตำบลโป่งแดง/ผู้นำชุมชน
และประชาชนตำบลโป่ง
แดง 

23.  
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
สง่เสริม สุขภาพอนามัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

10,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ 
ส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพ 
อามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โป่งแดง  

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โป่งแดง 

24.  
พัฒนาด้าน
การศึกษา  

โครงการต้นกลา้ความดีตำบล
โป่งแดง 
  

10,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็น 
แบบอย่างที่ดีภายในชุมชน   

เด็กและเยาวชนในเขต 
ตำบลโป่งแดง 

25.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันคล้ายวัน
พระบรม ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 



กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

อบต. 

26.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่ แห่งชาติ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

27.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบ
ดินทรเทพยวรางกูร 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

28.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาส วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

29.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล 
ลักษณ พระบรมราชินี 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

30.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกจิกรรมเข้าพรรษา 
ประจำตำบล 

5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 
ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

31.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมออกพรรษา 5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 
ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

32.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

5,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 
ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

33.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

15,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรจริยธรรม
ให ้แก่คณะผู้บริหาร,พนักาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ,
พนักงานจ้าง  

คณะผู้บริหาร,พนักงาน 
ส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ, 
พนักงานจ้าง 

34.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง 

80,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลโป่ง
แดง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

35.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการวันผู้สูงอายุประจำ 
ตำบลโป่งแดง 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างสนับสนุน 
สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำ
ตำบลโป่งแดง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

36.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาสตรีและ 
ครอบครัวตำบลโป่งแดง 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการส่งเสริมความ เสมอ
ภาคระหว่างหญิง ชายการ
คุ้มครองพิทักษ์ สิทธิสตรี 
และการเสริม สร้างความ
เข้มแข็งของ สถาบ้น
ครอบครัว   

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

37.  สร้างสังคมให้ โครงการบริหารจัดการ 10,000.00 สำนักปลัด อบจ., เพื่อแก้ไขปัญหา ความ ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 



คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ครัวเรือน ยากจนแบบบูรณา
การ 

สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ยากจน ไม่ให้เกิด ความ
เหลื่อมล้ำ ด้านรายได้  

1 - 8 

38.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ผู้พิการตำบลโป่งแดง 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต
ผู้พิการ ตำบลโป่งแดง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

39.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ 
การประสานงานเพื่อระดับ 
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัย 
เจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหา 
เอดส์และการตั้งครรภ์ใน กลุ่ม
วัยรุ่น ตำบลโป่งแดง 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการป้องกันแก้ไข ปัญหา
เอดส์และการ ตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่น  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

40.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 100,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬา มี
สุขภาพดี  

เด็กและเยาวชน
ประชาชน ในแขตตำบล
โป่งแดง 

41.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการจัดส่งกีฬาเข้าแข่งขัน 2,000.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬา มี
สุขภาพดี  

เด็กและเยาวชน
ประชาชน ในแขตตำบล
โป่งแดง 

42.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปฏิบัติการร่วม ป้องกัน
และลด อุบัติเหตุทางถนน 
ช่างเทศกาลปีใหม่และ วัน
สงกรานต ์ 

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

43.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อุทกภัยความเดือนร้อน
ของประชาชน จากเหตุภัยแล้ง 
วาตภัย ภัยหนาว อัคคีภัยและ
ไฟป่า 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ความเดือนร้อนของ 
ประชาชนจากเหตุภัยแล้ง 
ภัยหนาว อัคคีภัยและ ไฟป่า  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

44.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการป้องกนัและรักษาที่ 
สาธารณประโยชน ์

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษา ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

45.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการรถรงค์ควบคุมป้องกัน 
โรคไขเลือดออก 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด
ของโรค  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

46.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและ
แมว 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด
ของโรค  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

47.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินงาน ป้องกันและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของ เยาวชนในพื้นที่ตำบล 
โป่งแดง 
 
  

10,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การบริโภคเครื่องดื่มแอล 
กอฮอล์ของเยาวชนในพื้น ที่
ตำบลโป่งแดง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 



48.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการจัดงานวันเดก็ประจำ
ตำบล (วันเด็กแห่งชาติ) 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้และ 
เข้าใจหน้าที่ของตนเอง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

49.  

สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวติที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบรหิารส่วน
ตำบลโป่งแดง 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพน้กงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ประชาชนจิตอาสาในเขต
ตำบลโป่งแดง ม. 1 - 8 

50.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

51.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(เกษตรยังชีพ) 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง (เกษตรยังชีพ)  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

52.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ มี
รายได้เสริม  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

53.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการดำเนินการตาม
โครงการอัน เป็นแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดำเนินการเก่ียวกับการ 
ดำเนินการตามแนว 
นโยบายของรัฐบาลในการ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

54.  
การพัฒนา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (รณรงค์ลด
ปริมาณขยะ) 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนได้ 
ตระหนักถึงการประหยัด 
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน 
ในเขตตำบลโป่งแดง 

55.  
การพัฒนา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจัดผักตบชวา 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการกำจัดผักตบ 
ชวาในคลองไม่ให้เกิดคลอง 
ตื้นเขิน  

ในเขตตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 
1 - 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.โป่งแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม 
ในสัญญา รวม  26  โครงการ จำนวนเงิน 2,952,377.75 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  26  โครงการ จำนวนเงิน  
2,952,377.75 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,482,700.00 13 2,482,700.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

9 352,771.75 9 352,771.75 

พฒันาด้านการศึกษา - - - - 

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 1 22,215.00 1 22,215.00 

สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1 79,850.00 1 79,850.00 

การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ - - - - 

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 14,841 2 14,841 

รวม 26 2,952,377.75 26 2,952,377.75 

     
      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โป่งแดง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
โกรกช่องแมว บ้านโป่งสุริยา หมู่ที่ 7 

250,000.00 249,000.00 249,000.00 1,000.00 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลัก บ้านโกรกกระหาด 
หมู่ที่ 4 

497,200.00 496,000.00 496,000.00 1,200.00 

3.  

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้นำ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

130,000.00 128,975.00 128,975.00 1,025.00 

4.  

การบรหิาร
ราชการให้มี
ประสทิธภิาพ
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 218,696.75 218,696.75 218,696.75 0.00 

5.  

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องกฏหมายในชีวติ
ประจำวันแก่เจ้าหน้าท่ี สมาชิกสภา
อบต.โป่งแดง ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 

10,000.00 5,100.00 5,100.00 4,900.00 



6.  
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

10,000.00 6,127.75 6,127.75 3,872.25 

7.  
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 

10,000.00 5,220.75 5,220.75 4,779.25 

8.  
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

20,000.00 5,820.75 5,820.75 14,179.25 

9.  
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 
  

10,000.00 5,045.75 5,045.75 4,954.25 

10
.  

สรา้งสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

1) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง 

80,000.00 79,850.00 79,850.00 150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 
                                                      อบต.โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

69 2,245,288,700.00 13 2,497,500.00 13 2,482,700.00 13 2,482,700.00 

2.การบริหาร
ราชการให้มี 
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

28 5,086,000.00 9 433,969 9 352,771.75 9 352,771.75 

3.พัฒนาด้าน
การศึกษา 

29 1,488,000.00 2 20,000.00 - - - - 

4.ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม 

18 910,000.00 9 90,000.00 1 22,215.00 1 22,215.00 

5.สร้างสังคมให้
คุณภาพชีวิตที่ดี
และ 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

50 7,184,000.00 16 517,000.00 1 79,850.00 1 79,850.00 

6.การพัฒนา
เกษตรกรรมและ 
เศรษฐกิจ 

23 8,340,000.00 4 40,000.00 - - - - 

7.การพัฒนา
ทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อม 

17 3,600,000.00 2 20,000.00 2 14,841 2       14,841 

รวม 234 2,271,896,700.00 55 3,618,469.00 26 2,952,377.75 26 2,952,377.75 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.โป่งแดง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชา  ชุม่ขุนทด  บ้านน้ำฉ่ายชล  หมู่ที่  8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลาตาจันทร์  คอกวัวแดงโคนม  บ้านน้ำฉ่าสายชล  หมู่ที่  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านตาแซ่มคลองน้อย  ถึงโรงสูบบ้านน้ำฉ่า  บ้านโป่งบูรพา  หมู่ที ่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทำนบตาเพิ่ม ถึงฝายละลมหม้อ  บ้านน้ำฉ่า  หมู่ที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมุมบ้านตามุน  บ้านน้ำฉ่า  หมู่ที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ซอยนายนำโชค  บา้นโป่งแดง  หมู่ที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมืองกลาง - หัวนาตาแบน  บ้านโป่งแดง  หมู่ที่  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจบ้านโกรกกระหาด  หมู่ที่  4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายหลักบ้านโกรกกระหาด  หมู่ที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต  (AC)  สาย  ถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอบ้านหนองม่วงหมู่ที่  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน  ช่วงท่ี 1+2  บ้านโนน  หมูท่ี่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้านโกรกช่องแมวบ้านโป่งสุริยา  หมู่ที่  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติสุข 2  เชื่อมถนนบายพาส  บ้านโกรกกระหาด  หมู่ที่  4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
 - เน่ืองจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่  และได้รับปัญหาจาก 
สภาพภูมิอากาศเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงปฏิบัติงานทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้  

- การดำเนินโครงการขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 - ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงหรือทราบถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 
          - ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้มากขึ้น 
          - ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการ แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 
 
 



- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงานควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามาเป็นกรอบใน 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและให้มีความสอดคล้องกัน 
          - ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้นอย่างทันท่วงที  
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.โป่งแดงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                  ประกาศ ณ วันที่    7   ธันวาคม   2565 
 
 
                                                                

(นายสิปปนนท์  ศรีโพธา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


