
 
ประกาศ อบต.โป่งแดง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

     
       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ี     
       ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.โป่งแดง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการอบต.โป่งแดง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.โป่งแดง  
    "พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข็มแขง็ ปลอดสิ่งเสพตดิ มีจิตส านึกจริยธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาต าบลน่าอยู่" 
ข. พันธกิจ ของอบต.โป่งแดง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.โป่งแดงได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
    2. การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    3. พัฒนาด้านการศึกษา 
    4. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
    5. สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
    6. การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 
    7. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน 
    อบต.โป่งแดง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.โป่งแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา 5 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 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 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 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 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 



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

สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
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 

การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 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 

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 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. การจัดท างบประมาณ 
      ผู้บริหารอบต.โป่งแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 43 โครงการ 
งบประมาณ 1,935,700 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 328,500.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 8 227,000.00 

พัฒนาด้านการศึกษา 8 1,052,000.00 

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 9 82,200.00 

สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 13 226,000.00 

การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 2 20,000.00 

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 0.00 

รวม 43 1,935,700.00 
 

     

       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โป่งแดง มีดงันี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนหมาก หมู่ 
2 

328,500.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อสะดวกในการเดินทาง ของประชาชนใช้
สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกปลอดภัย  

กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

2.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างผู้น าชุมชน
และกลุ่ม อาชีพต่างๆ 

180,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจา้ง ผุ้น า
ชุมชนและกลุ่มอาชีพ ต่างๆ  

1 ครั้ง/ปี คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชนและกลุ่ม อาชีพต่างๆ 

3.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

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

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล  

พนักงานส่วนต าบลโป่งแดง 

4.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหาร ส่วนต าบลโป่งแดง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ ทะเบีนนทรัพย์สิน 
อบต.โป่งแดง  

องค์การบริหารส่วนต าบล โป่งแดง 

5.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุน
โครงการอันเน่ือง มาจากพระราชด าริ 

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

เพื่อส่งเสริมโครงการเฉลิม พระเกียรติและ
สนับสนุน โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ  

ส่งเสริมโครงการเฉลิม พระเกียรติ
และสนับสนุน โครงการอัน
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ 

6.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เน่ือง
ในวันส าคัญของชาติ (อ าเภอขามทะเลสอ) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

อุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธ ี
เน่ืองในวันส าคัญของชาติ อ าเภอขามทะเลสอ  

อ.ขามทะเลสอ 

7.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี  

พนักงาน อบต.โปง่แดง 

8.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น  หมู่ท่ี 1 - 8 



9.  
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

โครงการ อบต. สัญจรเคลื่อนท่ี 2,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และประชาชน
สัมพันธ์  

หมู่ท่ี 1 - 8 

10.  พัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่ง
แดง 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โป่งแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

11.  พัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. 
อบต.โป่งแดง 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กในด้านต่างๆ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

12.  พัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อวัสดุการเรียน การสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

13.  พัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริม สุขภาพ
อนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ ส่งเสริมสุขเสริม
สุขภาพ อามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่ง
แดง  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแดง 

14.  พัฒนาด้านการศึกษา โครงการต้นกล้าความดีต าบลโป่งแดง 10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็น แบบอย่างที่ดี
ภายในชุมชน  

เด็กและเยาวชนในเขต ต าบลโป่ง
แดง 

15.  พัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโป่ง
แดงน้ าฉ่าสามัคคี 

488,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน บ้าน
โป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล ป.1-ป.6 
โรงเรียนบ้าน โป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี 
ตามจ านวนเด็กนักเรียนท่ีมี 

16.  พัฒนาด้านการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโกรกกระ
หาด 

212,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน บ้าน
โกรกกระหาด  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล ป.1-ป.6 
โรงเรียนบ้าน โกรกกระหาด ตาม
จ านวนเด็กนักเรียนท่ีมี 

17.  พัฒนาด้านการศึกษา โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนน 332,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียน บ้าน
โนน  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล ป.1-ป.6 
โรงเรียนบ้านโนน ตามจ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีมี 

18.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 

2,200.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

19.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ 
แห่งชาติ 

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

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

20.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบดินทร
เทพยวรางกูร 

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

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

21.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

22.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล ลกัษณ พระบรมราชินี 

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

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดี  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

23.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจ าต าบล 5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนมี
ส่วน ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน ในเขต
ต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

24.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมออกพรรษา 40,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนมี
ส่วน ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน ในเขต
ต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

25.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนมี
ส่วน ร่วมในการสืบสานประเพณี  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน ในเขต
ต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

26.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรจริยธรรมให้ แก่คณะผู้บริหาร
,พนักานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง  

คณะผู้บริหาร,พนักงาน ส่วนต าบล,
ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง 

27.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุต าบล
โป่งแดง 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลโป่งแดง  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

28.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการวันผู้สูงอายุประจ า ต าบลโป่งแดง 26,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างสนับสนุน สุขภาพผูสู้งอายุ 
ประจ าต าบลโป่งแดง  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

29.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ผู้พิการต าบล
โป่งแดง 

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

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ ต าบลโป่ง
แดง  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

30.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ การประสานงาน
เพื่อระดับ ทรัพยากรส่งเสริมอนามัย เจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์และการต้ังครรภ์ใน 
กลุ่มวัยรุ่น ต าบลโป่งแดง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการป้องกันแก้ไข ปัญหาเอดส์และการ 
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 



31.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬา มีสุขภาพดี  
เด็กและเยาวชนประชาชน ในแขต
ต าบลโป่งแดง 

32.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการจัดส่งกีฬาเข้าแข่งขัน 0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนให้เล่นกีฬา มีสุขภาพดี  
เด็กและเยาวชนประชาชน ในแขต
ต าบลโป่งแดง 

33.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลด อุบัติเหตุ
ทางถนน ช่างเทศกาลปีใหม่และ วันสงกรานต์  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

34.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัยความ
เดือนร้อนของประชาชน จากเหตุภัยแล้ง วาต
ภัย ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ความเดือนร้อนของ 
ประชาชนจากเหตุภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย
และ ไฟป่า  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

35.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการรถรงค์ควบคุมป้องกัน โรคไขเลือดออก 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

36.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า
และแมว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

37.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ป้องกัน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของ เยาวชนในพื้นท่ีต าบลโป่งแดง 

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

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคเครื่องด่ืม
แอล กอฮอล์ของเยาวชนในพื้น ท่ีต าบลโป่งแดง  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

38.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ต าบลโป่ง
แดง 

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

เพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว ต าบลโป่งแดง  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

39.  
สร้างสังคมให้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน แบบ
บูรณาการ 

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

เพื่อบริหารจัดการครัวเรือน ยากจนแบบบูรณา
การ  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

40.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรยังชีพ) 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรยังชีพ)  ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

41.  
การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจ 

โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน 

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

เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับ อปท.  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

42.  
การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (รณรงค์ลดปริมาณขยะ) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ 
ตระหนักถึงการประหยัด ทรัพยากรธรรมชาติ  

เด็ก ,เยาวชน,ประชาชน ในเขต
ต าบลโป่งแดง 

43.  
การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดผักตบชวา 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการก าจัดผักตบ ชวาในคลองไม่ให้เกิด
คลอง ต้ืนเขิน  

ในเขตต าบลโป่งแดง หมู่ท่ี 1 - 8 

 

        
      ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.โป่งแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบญัญตัิงบประมาณ   โดยได้มีการกอ่หนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา   รวม 10 โครงการ 
จ านวนเงิน 1,617,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 1,269,777 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 327,000.00 1 327,000.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 1 109,975.00 1 109,975.00 

พัฒนาด้านการศึกษา 3 774,000.00 3 774,000.00 

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5 58,802.40 5 58,802.40 

สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข     

การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ     

การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

รวม 10 1,269,777.40 10 1,269,777.40 

   
 



 
       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.โป่งแดง ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญตั ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสวนหมาก-เช่ือมถนน
บายพาส บา้นโนน หมู่ที่ 2 

328,500.00 327,000.00 327,000.00 1,500.00 

2.  
การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต./พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง/ผู้น าชุมชน
และกลู่มอาชพีต่างๆ 

180,000.00 109,975.00 109,975.00 70,025.00 

3.  พัฒนาด้านการศึกษา 
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ าฉ่า
สามัคคี (สพฐ) 

488,000.00 367,000.00 367,000.00 121,000.00 

4.  พัฒนาด้านการศึกษา 
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 
(สพฐ.) 

212,000.00 164,000.00 164,000.00 48,000.00 

5.  พัฒนาด้านการศึกษา 2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน (สพฐ.) 332,000.00 243,000.00 243,000.00 89,000.00 

6.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันคล้างวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

2,200.00 2,140.75 2,140.75 59.25 

7.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง วันแม่แห่งชาต ิ

10,000.00 5,100.45 5,100.45 4,899.55 

8.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

20,000.00 6,840.45 6,840.45 13,159.55 

9.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

5,000.00 4,720.75 4,720.75 279.25 

10.  
ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2) โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.โป่งแดง ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 60 52,274,400.00 1 328,500.00 1 327,000.00 1 327,000.00 

2.การบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ 26 5,090,000.00 8 227,000.00 1 109,975.00 1 109,975.00 

3.พัฒนาด้านการศึกษา 29 1,488,000.00 8 1,052,000.00 3 774,000.00 3 774,000.00 

4.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 18 910,000.00 9 82,200.00 5 58,802.40 5 58,802.40 



5.สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่ม 
กันอยา่งมีความสุข 

44 6,604,000.00 13 226,000.00     

6.การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 23 8,340,000.00 2 20,000.00     

7.การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 16 3,100,000.00 2 0.00     

รวม 216 77,806,400.00 43 1,935,700.00 10 1,269,777.40 10 1,269,777.40 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.โป่งแดง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่าง  ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง     
   ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสิปปนนท ์ศรีโพธา นายก อบต.โป่งแดง 044333455 - - 

นางอรดา ผาดกลาง รองนายก อบต.โป่งแดง 044333455 - - 

นายเสมอ ชุ่มโคกกรวด รองนายก อบต.โป่งแดง 044333455 - - 

นายวะรัก นาเครือ สมาชิกสภา อบต. 044333455 - - 

นางสาวกิรติ ถาวรวิสุทธิ ์ สมาชิกสภา อบต. 044333455 - - 

นายเรียง ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. 044333455 - - 

นายองอาจ ฉานสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 044333455 - - 

นายชั้น เลาสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 044333455 - - 

นางศิริลักษณ ์ใต้สันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044333455 - - 

นางสาวสมจริง ถึกสูงเนิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโป่งแดงผู้แทน
ภาครัฐ 

044333455 - - 

นางสาวอลิศรา แสงแก้วพะเนาว ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจ า
ต าบลโป่งแดง ผู้แทนภาครัฐ 

044333455 - - 

นายดนุพล อนุไพวัลย ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประจ าต าบลโป่งแดง ผู้แทน
ภาครัฐ 

044333455 - - 

นางอารีรัตน์ อุลิศนันท ์ ผู้แทนประชาคมทู้องถิ่น 044333455 - - 

นางสีนวล น้อมสูงเนิน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044333455 - - 

นางสาวนิตยา เพชรเรือ่งประทีผ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044333455 - - 

นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย ผู้อ านวยการกองคลังรักษา
ราชการแทน ปลัด อบต.โป่งแดง 

044333455 - - 

นางสาวจิราพรรณ อาษารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044333455 - - 

 
 
 



 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 
 

          
       ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.โป่งแดงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
        
       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                     
                             ประกาศ ณ วันท่ี  24  ธันวาคม 2564 
 
 
                                                                   กัญรดา  รภัทรโณทัย 
                                                              (นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย) 
                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  
 
 

ขอ้มูล ณ 01/04/2565 

 


