
 
 
 

ประกาศ อบต.เด่นราษฎร์ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพ่ือ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.เด่นราษฎร์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.เด่นราษฎร์ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เด่นราษฎร์  
    "" ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดี มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย บริการสาธารณะทันสมัยทั่วถึง มุ่งสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ "" 
 

ข. พันธกิจ ของอบต.เด่นราษฎร์  
    1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ  
    2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ของประชาชน  
    3. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลติข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
    4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
    5. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง  
    7. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
    8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     
 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เด่นราษฎร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 

ง. การวางแผน 
    อบต.เด่นราษฎร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
อบต.เด่นราษฎร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

486 449,712,434.00 486 449,712,434.00 533 464,895,434.00 545 482,511,634.00 545 482,511,634.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

37 2,813,000.00 37 2,813,000.00 37 2,813,000.00 37 2,813,000.00 37 2,813,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

128 8,114,200.00 128 8,489,050.00 128 8,529,050.00 135 9,089,050.00 135 9,039,050.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

53 11,659,000.00 53 11,659,000.00 53 11,659,000.00 53 10,759,000.00 53 11,659,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

51 21,862,300.00 51 21,898,300.00 51 21,872,300.00 52 21,892,300.00 52 21,892,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียว 

27 60,120,000.00 27 60,570,000.00 27 60,570,000.00 27 60,570,000.00 27 60,570,000.00 

รวม 782 554,280,934.00 782 555,141,784.00 829 570,338,784.00 849 587,634,984.00 849 588,484,984.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.เด่นราษฎร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
36 โครงการ งบประมาณ 1,353,600 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 5,974,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 884,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 3,207,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 7 165,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 130,000.00 

รวม 73 10,401,400.00 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เด่นราษฎร์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล เด่น
ราษฎร์ 

280,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ 
คมนาคมสะดวกมาก
ขึ้น  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

2.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ค่าวางสายระบบ
ไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกอกแก้ว 

15,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้ ศพด.บ้าน
กอกแก้ว มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง สะดวก มาก
ขึ้น  

4 ต้น 

3.  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้าน
ดอนแคน หมู่ที่ 9 
จากถนนคสล.เดิม ถึง 
หนองคู 

224,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 100 ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

4 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในต าบล
เด่นราษฎร์ 

280,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,305 ลูกบาศก์
เมตร 

5 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองคูณ หมู่ที่ 7 

90,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ยาว 60 ม. 

6 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พักน้ าบ้านเด่นราษฎร์ 
หมู่ที่ 11 

99,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ยาว 70 ม. 

7 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู พร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีต บ้าน
กอกแก้ว หมู่ที่ 1 
 

410,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ยาว 253 ม. 

8 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก บ้าน
ขม้ิน หมู่ที่ 2 
 

151,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ยาว 92 ม. 

9 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ผึ้ง หมู่ที่ 3 
 

258,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 100 ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก บ้านดง
เย็น หมู่ที่ 4 

482,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ยาว 287 ม. 

11 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
เหล็ก หมู่ท่ี 5 

224,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 100 ม. 

12 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเด่น
ราษฎร์ หมู่ท่ี 6 

275,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 100 ม. 

13 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
คูณ หมู่ที่ 8 

327,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 146 ม. 

14 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถังน้ าประปา
เพื่อการเกษตรพร้อม
ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านหนองคูณหมู่ที่10 

380,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถังน้ าประปา 

15 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านม่วง
หวาน หมู่ที1่2 

334,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 100 ม. 

16 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก บ้าน
ขมิ้น หมู่ที่ 13 

217,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ยาว 130 ม. 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าโรง
จอดรถยนต์ส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

163,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 64 ม. 

18 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

ยาว 12 ม. 

19 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถังประปา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หอถังสูงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน 

300,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือก่อสร้างถัง
ประปาคอนกรีต
เสริมเหล็กหอถังสูง
แหล่งท่องเที่ยวบ่อ
พันขัน 

ถังประปาคอนกรีต
เสริมเหล็กหอถังสูง 

20 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

130,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

กว้าง 13 ม. 
ยาว 22 ม. 

21 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 

241,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 290 ม.  

22 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
เหล็ก หมู่ที่ 5  

144,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 174 ม.  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

23 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน 
หมู่ที่ 12 

106,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

หมู่ที่ 12 

24 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ 2  

189,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

หมู่ที่ 2  

25 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเด่น
ราษฎร์ หมู่ที่ 6 

118,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ยาว 72 ม.  

26 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอน
แคน หมู่ที่ 9 

217,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือประชาชนมีการ
คมนาคม ที่สะดวก
มากขึ้น  

ยาว 261 ม.  

27 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองคูณ หมู่ที่ 10 

20,200.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ยาว 25 ม.  

28 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อบรมการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและก้อน
จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้
ท าน้ าหมกัชีวภาพฯ 
  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

29 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการรณรงค์การ
ไถกลบตอซังหว่าน
ปุ๋ยพืชสด 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการไถ
กลบตอซังเพ่ือบ ารุง
ดินแทนการเผาตอ
ซัง  

เกษตรกรในพ้ืนที่ 
(13 หมู่บ้าน) 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการปล่อยสัตว์
น้ าเฉลิมพระเกียรติ 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์
น้ าและเป็น การ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ า  

เกษตรกร 13 
หมู่บ้าน 

31 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

วัสดุการเกษตร  5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ป่าไม้ ให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน  

ที่สาธารณะ
ประโยชน์ จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

32 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

5,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับป่าใน พ้ืนที่
ต าบลเด่นราษฎร์  

ป่าไม้ในพ้ืนที่ ต าบล
เด่นราษฎร์ 

33 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
และรักษา ที่
สาธารณประโยชน์  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

34 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ด าเนินงานของ อป
พร. 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การด าเนินงาน ของ
อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อปพร ภายในต าบล 
เด่นราษฎร์ 

34 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (วัน 
อปพร.) 

20,000.00 
 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในวันอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (วัน อป
พร.)  

อปพร ภายในต าบล 
เด่นราษฎร์ 

36 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของ โรค
ไข้เลือดออก  

ประชาชน หมู่ที่ 1-
13 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คน ปลอดภัย
ห่างไกลโรคพิษสุนัข
บ้า  

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักวิธีป้องกัน 
ตนเองจาดโรคพิษ
สุนัขบ้า  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

38 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้ท าหน้าที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนิน งานของผู้ท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพฯ  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

39 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
ภายในพ้ืนที่ต าลเด่น
ราษฎร์ 

13,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
ภายในพ้ืนที่ต าลเด่น
ราษฎร์  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

40 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ต าบล
เด่นราษฎร์ 

260,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปฎิบัติตาม
แนวทางในพระ ราช
ด าริในการป้องกัน
โรคและ การส่งเสริม
สุขภาพชุมชน  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

41 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเสริมสร้าง 
ความรู้เพื่อป้องกัน
ปัญหา การตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ความรู้คววาม
เข้าใจและ วิธี
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัย อันควร  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

42 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมบ้านและที่
อยู่ อาศัยเพ่ือปรับ
สภาพแวดล้อมด้าน 
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนด้อย
โอกาส และคนไร้ที่
พ่ึง 

50,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือซ่อมแซมบ้าน
และท่ีอยู่อาศัย เพื่อ
ปรับสภาพแวดล้อม
ด้าน สุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
คนด้อยโอกาส  

ให้กับผู้สูงอายุ คน
พิการ คนด้อยโอกาส 
และ คนไร้ที่พ่ึง 
จ านวน 13 หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

43 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสานสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ ต าบลเด่น
ราษฎร์ 

30,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ 
พบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนและท า
กิจกรรมร่วมกัน  

ผู้สงอายุ จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

44 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและ
เพ่ิมศักยภาพ การ
ด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพ 

1,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมและเพ่ิม
ศักยภาพ การ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
อาชีพในต าบลเด่น
ราษฎร์  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

45 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ใน
พ้ืนที่ต าบลเด่น
ราษฎร์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพเสริม และ
รายได้เพ่ิมข้ึน  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

46 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอาชีพ
ให้แก่ผู้พิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการใน
พ้ืนที่ ต าบลเด่น
ราษฎร์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ มี
อาชีพเสริมและ
รายได้เพ่ิมข้ึน  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

47 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย และ
ยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว เด็ก
เยาวชน ประชาชน
และสตรี 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชน
รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ 
และความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย  

เยาวชน ประชาชน 
สตรี จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

48 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
อาชีพระยะสั้น ชุมชน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนใน
เขต อบต. มีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน  

ฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะ สั้นให้แก่กลุ่ม
อาชีใน ชุมชน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

49 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรม
เสริมสร้างพัฒนา 
ศักยภาพกลุ่มสตรี 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างความรัก
และความเข้มแข้ง 
ของชุมชน  

จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 
ของกลุ่มสตรี 

50 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัด
แสดงสินค้าและ 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน จัดแสดง
สินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ใน ชุมชน  

ส่งเสริม สนับสนุน
การ จัดแสดงสินค้า
และ ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

51 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สานสัมพันธ์ สร้าง
ความ เป็นหนึ่งด้าน
กีฬาเยาวชนและ 
ประชาชนระหว่าง
อปท.อ่ืนๆที่จัดขึ้นใน
เขต อ าเภอหนองฮี 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง 
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

จัดกิจกรรมแข่งขัน 
กีฬาร่วมกับ
หน่วยงาน ต่างๆ 

52 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน - ประชาชน
ต้านยาเสพติด 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

53 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับเด็ก 
เล็กในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  

ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 

54 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ เด็ก
ปฐมวัย 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมส่ง เสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก  

ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
สีภายใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา แก่เด็ก
ปฐมวัย  

แข่งขันกีฬาสีภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

56 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ ส่งเด็ก
ด้อยโอกาสหรือ
ยากจน ระดับปฐมวัย 
อบต.เด่นราษฎร์ 

108,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บริการเด็ก
ด้อยโอกาส หรือเด็ก
ยากจนให้สามารถมี 
โอกาสเทียบเท่าคน
อ่ืนๆ  

เด็กด้อยโอกาสหรือ 
หรือเด็กยากจนใน
เขต ต าบลเด่น
ราษฎร์ ศพด.ทั้ง 3 
แห่ง 

57 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

864,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

58 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

43,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

59 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

60 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าหนังสือเรียน 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมค่า
หนังสือเรียน 

ค่าหนังสือเรียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมค่า
อุปกรณ์การเรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

62 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนเงินค่าอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน 

1,992,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนเงิน
ค่าอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียน 

อุดหนุนเงิน
ค่าอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียน 

63 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

64 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 
 

โครงการสร้างส านึก
พลเมือง ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกใน การ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

65 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองฮี 
 

25,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้การจัดการ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนอง
ฮี ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4 ต าบล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

66 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และโปรแกรม
ประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าโปรแกรม
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินฯ 
ในต าบลเด่นราษฎร์ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

67 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

68 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

69 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

70 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นและ
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 

71 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บ่อพันขันให้
สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ
พันขัน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

72 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมแหล่ง 
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน 

80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สามารถ ท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ได้อย่าง ทั่ง
ถึง  

จัดกิจกรรมส่งเสริม
แหล่ง ท่องเที่ยวบ่อ
พันขัน 

73 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้ 
ประชาชนอนุรักษ์
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  

พ้ืนที่ อบต.เด่น
ราษฎร์ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เด่นราษฎร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 5 โครงการ จ านวนเงิน 784,600 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ 
จ านวนเงิน 775,950 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 5,974,800.00 27 5,666,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 40,000.00 1 450.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 884,000.00 4 292,925.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

11 3,207,600.00 6 2,613,370.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 7 165,000.00 3 65,575.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 130,000.00 1 57,000.00 

รวม 73 10,401,400.00 42 8,695,320.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เด่นราษฎร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ต าบลเด่นราษฎร์ 

280,000.00 278,000.00 278,000.00 2,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าวางสายระบบไฟฟ้าเข้าสู่
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กอกแก้ว 

15,600.00 15,500.00 15,500.00 100.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน
แคน หมู่ที่ 9 

224,000.00 222,000.00 222,000.00 2,000.00 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
คูณ หมู่ที่ 7 

90,000 83,500 98,500 6,500 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พักน้ าบ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 
 

99,000 98,500 98,500 500 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก
น้ าคอนกรีต บ้านกอกแก้ว หมู่
ที่ 1 
 

410,000 406,000 406,000 4,000 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ 2 
 

151,000 150,000 150,000 1000 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผึ้ง 
หมู่ที่ 3 
 

258,000 255,500 255,500 2,500 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 4 

482,000 478,000 487,000 4,000 

10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
เหล็ก หมู่ที่ 5 

224,000 222,000 222,000 2,000 

11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเด่น
ราษฎร์ หมู่ที่ 6 

275,000 273,000 273,000 2,000 

12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
คูณ หมู่ที่ 8 

327,000 302,000 302,000 25,000 

13 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถังน้ าประปาเพ่ือ
การเกษตรพร้อมขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 

380,000 377,000 377,000 3,000 

14 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วง
หวาน หมู่ที่12 
 

334,000 331,000 331,000 3,000 

15 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขมิ้น 
หมู่ที่ 13 
 

217,000 200,000 200,000 17,000 

16 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าโรงจอดรถยนต์
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ 
 

163,000 162,000 162,000 1,000 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ 

300,000 300,000 300,000 0 

18 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถังประปาคอนกรีต
เสริมเหล็กหอถังสูงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน 

300,000 297,000 297,000 3,000 

19 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลเด่น
ราษฎร์ 

130,000 129,000 129,000 1,000 

20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงเย็น หมู่ที่ 4 

241,000 239,000 239,000 2,000 

21 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 
5  

144,000 134,000 134,000 10,000 

22 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรังแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 

106,000 105,000 105,000 1,000 

23 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ขม้ิน หมู่ที่ 2  

189,000 188,000 188,000 1,000 

24 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น
ราษฎร์ หมู่ที่ 6 

118,000 110,000 110,000 8,000 

25 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนแคน หมู่ที่ 9 

217,000 215,000 215,000 2,000 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

26 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
คูณ หมู่ที่ 10 

20,200 17,500 17,500 2,700 

27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
คูณ หมู่ที่ 8 
 

57,000 53,500 53,500 3,500 

28 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

5,000.00 450.00 450.00 4,550.00 

29 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการใน
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชน้ า 

20,000 11,950 11,950 8,050 

31 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

40,000 3,645 3,645 36,355 

32 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตั้งจุดตรวจสกัดในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

20,000 17,330 17,330 2,670 

33 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

864,600.00 74,1840 741,840.00 122,760.00 

34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 43,000 26,230 26,230 16,770 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

35 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30,000 18,300 18,300 11,700 

36 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าหนังสือเรียน 20,000 12,200 12,200 7,800 

37 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000 12,200 12,200 7,800 

38 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียน 

1,992,000 1,802,600 1,802,600 189,400 

39 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท.
อ าเภอหนองฮี 

25,000 25,000 25,000 0 

40 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และ
โปรแกรมประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

50,000 34,425 34,425 15,575 

41 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ต่างๆ 

20,000 6,150 6,150 13,850 

42 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานประเพณี
แข่งขัน เรือยาวและพิธี
บวงสรวงเจ้าพ่อ บ่อพันขัน 
ประจ าปี 2563 

200,000 57,000 57,000 143,000 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.เด่นราษฎร์ หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เด่นราษฎร์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

545 482,511,634.00 3 519,600.00 27 5,666,000.00 27 5,666,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

37 2,813,000.00 5 40,000.00 1 450.00 1 450.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

135 9,089,050.00 20 644,000.00 4 292,925.00 4 292,925.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

53 10,759,000.00 4 0.00 6 2,613,370.00 6 2,613,370.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร 

52 21,892,300.00 1 20,000.00 3 65,575.00 3 65,575.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

27 60,570,000.00 3 130,000.00 1 57,000.00 1 57,000.00 

รวม 849 587,634,984.00 36 1,353,600.00 42 8,695,320.00 5 8,695,320 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.เด่นราษฎร์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   29   ตุลาคม   2564 
 
 
 
 

(นายนิลยุทธ  หนองหาร) 
    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นราษฎร์ 
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