
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำ
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
          “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  1. ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ
สะดวกและมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ 

  2. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น  ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่
อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้   

  4. มีความม่ันคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่น
ซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้   



  5. บริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6. บริหารราชการและจัดการบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วย

    ความสะอาด 
  2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  3.  ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา 
  4.  บริหารสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า   

   การเกษตร 
  2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
  4.  สนับสนุนภาคการผลิต / การบริการอย่างเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้น 

    / ผลิตภัณฑ์ 
  5.  สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่ระดับกลางและฐานราก 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

   7.  การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิต  การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
    พลังงานทดแทน 

  8.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้าง  ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
  9.  การเพ่ิมผลผลิตและรายได้  ศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกร 
  10.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
  11.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจ

    และเชื่อมโยง เรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 
  12 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 

   13.  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอ
    และจังหวัดใกล้เคียง 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 

   1.  จัดการที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ  พร้อมเครื่อง  
    สาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่นผู้ยากไร้  ผู้พิการ   
    ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

  2.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค  และส่งเสริมให้เกิด 
    เครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานสังคม 

  3.  เพ่ิมศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคม  โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษา  สร้าง
    แหล่งเรียนรู้ทันสมัยมีการประยุกต์องค์ความรู้  วิชาการต่าง ๆ แสดงให้เห็น 



    เรื่องราวที่สอดคล้องกับการนำไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้สื่อใช้เทคโนโลยี ระบบ    IT    
    ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

   4.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือ
    ต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

  5.  จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  ตลาดสดน่าเชื้อและ 
    ปกป้องสิทธิผู้บริโภครวมทั้งส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 

  6.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ 
    รุนแรงจากอุบัติเหตุอาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ  

   7.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
    ร่างกายจิตใจ  ให้แก่ประชาชน 

  8.  พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีความรู้และทักษะ
    ในการถ่ายทอดหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  และการเผยแพร่ศาสนาธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 

  9.  ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
   ประชาชน 

  10.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเน้นมาตรฐานความปลอดภัย  สู่ผู้บริโภค 
  11.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  12.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  13.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  14.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา 
  15. สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ ตลอดจน 

    การศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุภาพ ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 
  2.  พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและ 

   มลภาวะ 
   3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ  

    เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
  4. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลตูม  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
  5.  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
  6.  การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  7.  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8.  การสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ชุมชน 
  9.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

   10.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจ
    และเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 

  11 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 
   12.  เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอ

    และจังหวัดใกล้เคียง 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ป่าไม้  ทรัพยากร
   ชายฝั่งลุ่มน้ำ 



   2.  สร้างจิตสำนึกของเอกชน  ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม  
    และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3.  ส่งเสริมการชลประทาน  และก่อสร้างฝายต้นน้ำ  เพื่อปรับประดับความเร็ว 
    ของการไหลของน้ำ 

  4.  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และเสียงให้ได้มาตรฐาน 
  6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี 
    1.  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้
    มีความเข้มแข็ง 

  2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง  และการใช้ 
   สิทธิเลือกตั้ง 

  3.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.  ส่งเสริมมาตรฐานการประหยัดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน
    องค์กรอย่างคุ้มค่า 

  5.  ส่งเสริมการนำระบบ   ICT   มาใช้ในการบริหารจัดการและมีศูนย์  
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

  6.  จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  เพ่ือให้บริการประชาชน 
  7.  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง. การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 8,759,000 33 10,201,000 59 41,777,000 63 51,353,400 53 47,868,000 240 159,958,400 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 

12 
 

  

745,200 12 745,200 16 995,200 16 995,200 16 995,200 72 4,476,000 

3.ด้านการ
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

43 18,72,000 47 20,410,000 51 21,601,600 51 22,811,600 51 25,541,600 243 92,245,800 

4.ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 

19 7,800,000 21 8,320,000 22 8,870,000 22 9,390,000 21 8,900,000 105 43,280,000 

5.ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,230,000 9 1,230,000 10 1,380,000 10 1,380,000 10 1,380,000 48 6,600,000 

6.ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

21 5,695,000 21 5,695,000 23 6,795,000 23 6,795,000 23 6,795,000 112 31,775,000 

รวม 136 26,101,200 141 46,601,200 181 81,418,800 185 92,725,200 174 91,479,800 820 365,174,200 

  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
73 โครงการ งบประมาณ 18,210,022 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 3,329,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษกิจ 6 61,203.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมชมุชนและคณุภาพชีวิต 26 14,750,719.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนาธรรมประเพณ ี 6 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ด ี 13 68,600.00 

รวม 73 18,210,022.00 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
1 

187,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
1 

187,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 3 

254,500.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

3 สาย 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 4 

98,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 5 

482,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

3 สาย 



6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 6 

40,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

9 สาย 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 8 

220,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้า
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10 

79,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้า
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

90,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 
15 

260,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

6 สาย 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. หมู่ที่ 
15 

58,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อสาย
ใหม่ ป่าตะแบก
ไปสวนหอม หมู่
ที่ ๗ 

200,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๓๙๐ เมตร หนา 0.๑
5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๒๐ ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ และวาง
ท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 
Æ ๐.๖๐ ม. ยาวรวม 
๓๙๐ ม. พร้อมบ่อพัก
จำนวน ๕๐ บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง 



กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๒-๐๓ พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๑ 

70,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที1่ ซอยบ้านนาง
จัดสายที่ 2ซอยบ้าน
นางอุไรสายที3่ ซอย
บ้านผู้สมบัตสิายที4่
ซอยบ้านผู้ช่วยมานนท์
สายที5่ ซอยบา้นนาง
กำไล 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการดาด
เหมือง คอนกรีต 
สายบ้านยายพร 
หมู่ที่ ๑๒ 

249,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาระบบ ส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร 

ปากกว้าง ๓ ม. ก้น
กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐ หนา 0.
๐๗ ม. ยาวรวม ๔๖๐ 
ม. ตามแบบ อบต.ตูม
กำหนด พร้อมป้าย
โครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๓ 

55,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที1่ซอยบ้านผู้ช่วย
ประสงค์ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๓ เมตร หนา 0.
๑5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๙๒ ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 
๐.๒๐ หนาเฉลี่ย 0.1
๕ ม. ตามแบบ
มาตรฐานกรมการ
ปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ สายที2่
สายเรียบคลองส่งน้ำ 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร หนา 0.๑
5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ย ๐.๕๐ หนาเฉลี่ย 
0.1๕ ม. ตามแบบ 
มาตรฐานกรมการ
ปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ พร้อม



ป้ายโครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อ ระบายน้ำ
พร้อมขยายถนน 
คสล. ถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 
๑๔ 

400,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
คสล. Æ ๐.๔๐ ม.
พร้อมบ่อพักคอนกรีต 
ยาวรวมข้างละ ๓๗๐ 
ม. และ ขยายถนน 
คสล. ยาวรวม ๕๓๐ 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๐๓ 
ตารางเมตร หนา 
๐.๑๕ ม. พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๖ 

400,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที่ 1 สายเลียบ
คลองส่งน้ำ 
ชลประทาน จากบ้าน
วังวารีวน ไปบ้านสวน
หอม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท1-๐1 พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 2 
ป้ายสายที2่ สายบ้าน
นายกลิ่น เทโพธ์ิ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร 
หนา 0.๑5 ม.หรือ
พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ย ๐.๓๐ หนาเฉลี่ย 
0.1๕ ม. 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงกาฝึกอบรม
ส่งเสริม
สนับสนุน กลุม่
อาชีพ 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
และ พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชน 

16 หมู ่



19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้
เกษตร อินทรีย ์

18,023.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ใน
ด้าน เกษตรอินทรยี ์

16 หมู ่

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการตรวจ
วิเคราะหด์ินและ
การ ใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 

6,400.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรได้เรียนรู้
การ เก็บตัวอย่างดินใน
ไร่นา มา ตรวจวัด
ปริมาณธาตุอาหาร ใน
ดินและผสมปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะหด์ิน เพื่อลด
ต้นทุน การผลิต 

16 หมู ่

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักย ภาพ
เกษตรกร ผู้นำ
ชุมชนด้านการ 
เกษตรอินทรีย ์

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อศึกษาดูการทำการ 
เกษตรมีปรับใช้กับ
ตำบล ตมู อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16 หมู ่

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสนับ 
สนุนการจดั
เกษตรชีวิภาพ
และการ ให้
ความรู้ในการใช้
สารอินทรียห์รือ 
ปุ๋ยพืชสด
บำรุงรักษาดูแล
ดิน 

6,780.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการใช้สาร 
อินทรีย์ธรรมชาติ และ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

16 หมู ่

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน 
เขตพื้นท่ีตำบล
ตูม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว ในเขตตำบล
ตูม 2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ในเขตพื้นท่ี
ตำบลตูมมี รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

16 หมู ่

24. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาองค์การ 
บริหารส่วน
ตำบลตูม ต้านยา
เสพติด ฯ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การ เล่นกีฬาและเชื่อม
ความ สามัคคีระหว่าง
ชุมชน ลดปัญหาและ
ต่อต้าน 

16 หมู ่

25. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การ แข่งขัน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ในพื้นที่ได้
พัฒนาทักษะด้าน การ
เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 

16 หมู ่



ไปสูร่ะดับสากลมาก
ยิ่งข้ึน 

26. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
ส่งเสริม คุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้สูงอาย ุ

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ 
รับความรูค้วามเข้าใจ 
หลักการ และวิธีการ 
พัฒนาศักยภาพของ 
ตนเอง 2.เพื่อให้
ผู้สูงอายไุด้ ฝึกทักษะ
การดูแล ตนเอง และ
ใช้เวลา ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

16 หมู ่

27. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
บ้านคนจน และ
ซ่อมแซม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย 
ของผู้ไร้ที่ไม่มีที่อยู่ที่ ที่
ทำกิน 2. เพื่อบรรเทา
ความ เดือดร้อนได้ใน 
ระดับหนึ่ง 

ประชาชนไดร้ับการ 
ช่วยเหลือให้ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
ติดต่อราชการได้ทัน 
ท่วงที 

28. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมบทบาท
กลุ่มสตรี ใน
ชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ ในการ
พัฒนาตนเองของ สตรี
ให้เป็นท่ียอมรับต่อ 
สังคม 2.เพื่อส่งเสริม
การจัด กิจกรรมที่
แสดงศักยภาพ ของ
กลุ่มสตรี 3.เพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ 
ทักษะและเพิ่มขดี
ความ สามารถต่อการ
พัฒนา ความเป็นผู้นำ
ของสตรีใน การที่จะ
บริหารจดัการ องค์กร
สตรีใหม้ีประสิทธิ ภาพ 
4.เพื่อพัฒนาและสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้ผู้นำ
สตรี เขม้แข็ง เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ตา่งๆเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ กับ
ชุมชนและสังคม ตาม 
นโยบายของรัฐบาล ให้ 
บรรลสุำเร็จตาม
เป้าหมาย 

16 หมู ่

29. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการหนึ่ง
ตำบล หน่ึงทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

470,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อจัดบริการ
การแพทย์ ก่อนส่ง
โรงพยาบาล 2.เพื่อให้
ผู้รับบริการที่เจ็บ ป่วย
ฉุกเฉินและประสบภัย 

16 หมู ่



อุบัติเหตไุดร้ับบริการที่ 
มาตรฐานอยา่ง
ทันท่วงที 3.เพื่อเป็น
การสร้างหลัก ประกัน
ถึงความปลอดภยั ของ
ประชาชนเมื่อเกิดการ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

30. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังาน
พระราช พิธีรัฐ
พิธีและวันสำคญั 
ของชาติ 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความ สำคญัของชาติที่
ต้อง เทิดทูนไว ้

16 หมู ่

31. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนการ
จัดตั้ง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ใน การช่วยเหลือ 
ประชาชนองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วม
ช่วยเหลือประชาชน 
ในด้านต่างๆ ที่ขอรับ 
การช่วยเหลือใหไ้ดร้ับ 
ความสะดวกในการ
ติดต่อ ราชการได้
ทันท่วงที 

16 หมู ่

32. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุใน เขต
ตำบล 

9,625,800.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

16 หมู ่

33. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ผู้
พิการและ ด้อย
โอกาส 

1,697,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพ ผู้พิการและเพื่อให้
ผู้สูงอายุ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

16 หมู ่

34. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ผูต้ิด
เอดส์ ในตำบล 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นผูป้่วย
เอดส์ มีความเป็นอยู่ที่
ด ี

16 หมู ่

35. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสำรองจ่าย 2,217,419.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง 
จ่ายและเพื่อใช้จ่ายใน 
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณ ภยัเกิดขึ้นหรือ
บรรเทา ปัญหาปัญหา
ความ เดือดร้อนของ
ประชาชน เป็น
ส่วนรวมเท่านั้น 

16 หมู ่

36. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

98,100.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบ 
สปสช. 

16 หมู ่



ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

37. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสบทบ
กองทุนบำเหน็จ 
บำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

98,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบ 
กบท.ตามพ.ร.บ.
บำเหน็จ บำเหนจ็
บำนาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 

1 ครั้ง 

38. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฉดีพ่น
หมอกควัน 
กำจัดยุงลาย 

50,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกำจัดตัวแก่ของ
ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ
ของโรคไข้ เลือดออก 
และลดอันตราย ของ
ไข้เลือดออก 

16 หมู ่

39. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
และ ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

80,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและลด
จำนวน สุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจ้าของ และไมม่ี
เจ้าของ 

16 หมู ่

40. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การ ดำเนินงาน
และบรหิาร 
จัดการระบบ
แพทย์ ฉุกเฉิน
ของอบต. 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

16 หมู ่

41. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรค
ระบาด 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ เความเข้าใจ
โรคระบาดใน พ้ืนท่ี
ตำบลตูม 

16 หมู ่

42. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

320,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพิ่อดำเนินงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข โดยให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ 
คณะกรรมการชุมชน
จัดทำโครง การตาม
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุขอย่างน้อย 
๓ โครงการโดยจัดทำ
โครงการ เสนอขอรับ
งบประมาณจาก 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ต้องผ่าน

16 หมู ่



การประชาคม ของ
ชุมชน/หมู่บ้านให้มี 
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและ บริบทของ
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน 

43. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

28,900.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.ดำเนินการตาม
มาตรการ แผนป้องกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ช่วงเทศกาลสำคัญ 

16 หมู ่

44. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

4,300.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี สัญจร 
และประประสานกับ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ให้ ความช่วยเหลือ 

16 หมู ่

45. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยว 
กับการใช้ถัง
ดับเพลิง 

1,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถใช้ถัง
ดับเพลิงได้ อย่างถูกวิธี 

16 หมู ่

46. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ในการ 
ป้องกันและเฝ้า
ระวังไฟป่า 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังไฟ ป่า ในเขต
พื้นที่ตำบลตมู 

16 หมู ่

47. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนกิจการ 
ลูกเสือชาวบ้าน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการปกป้อง สถาบัน
สำคัญของชาต ิ

16 หมู ่

48. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
รณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชน มีความรู้
และร่วมป้องกันการ 
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

16 หมู ่

49. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงกาจัด
ฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการอาสา
ภัยพิบัต ิ

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมชุด
ปฏิบัติการ อาสาภยั
พิบัติ 

ตามโครงการของ 
อบต. 

50. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) แก่
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.และเด็ก

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดสรรอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กใน
โรงเรียน และเด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กในเขต
พื้นที่ตำบลตมู ไดร้ับ

เด็กในศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 
ได้รับการปลูกฝังและ 
เรียนรูไ้ดไ้ม่น้อยกว่า
65% 



เล็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ ตำบล
ตูม 

อาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

51. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวัน 
สำหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียน
การสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อจัดสรรสำหรับ
เด็ก ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กท้ัง 2 
แห่ง ให้ได้ รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการอย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึงทุกคน 

เด็กในศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 
ได้รับการปลูกฝังและ 
เรียนรูไ้ดไ้ม่น้อยกว่า
65% 

52. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนสังกัด
สำนักงาน 
คณะกรรมการ
การศึกษา ขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขต พื้นที่
ตำบลตูม 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียน ท่ีอยู่ในเขต
พื้นที่บริการ ของ อบต.
ตูม ไดร้ับการ จดัสรร
งบประมาณอาหาร 
กลางวันอย่างครบถ้วน 
และทั่วถึง 

เด็กนักเรยีนใน 
โรงเรียนที่อยู่ใน เขต
พื้นที่บริการ ของ 
อบต.ตูมได้ รับการ
จัดสรร ค่าอาหารกลาง 
วันคิดเป็น๑๐๐% 

53. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
วันเด็ก แห่งชาติ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ตระหนักถึง
ความสำคญั ของ
ตนเองและบทบาท 
หน้าท่ีอันพึงกระทำใน 
สังคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่งและโรงเรยีนใน
เขตตำบลตูม 

54. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
ประเพณี ลอย
กระทง 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์และ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบ ต่อไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลตูม 



55. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
ประเพณี 
สงกรานตส์ืบ
สาน วัฒนธรรม
ไทย 

0.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์และ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบ ต่อไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลตูม 

56. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
ชุมชนและ ดูแล
ป่าชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติ 2.ปลูกจติ
สำนักในการ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง 

57. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
และส่งเสรมิการ 
ลดปรมิาณขยะ 
การคัดแยก ขยะ 
และและการ
กำจัดขยะ อย่าง
ถูกวิธี 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
เขต พื้นที่ตำบลตูมมี
ความรู้เกี่ยว กับขยะ
ประเภทต่างๆตลอด 
จนทราบถึงปัญหาและ
ผล กระทบท่ีเกิดจาก
ขยะ 2.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณ ขยะวิธีการคดั
แยกขยะ การ 

1 ครั้ง 

58. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
ไทยรวม ใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน
เขต ตำบลตูม 

1 ครั้ง 

59. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดั
วัชพืชและสิ่ง กีด
ขวางทางน้ำใน
เขตพื้นท่ี ตำบล
ตูม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่ง 
กีดขวางทางน้ำ 

1 ครั้ง 

60. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ี ของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่น รักษ์โลก 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ ตำบลตูมมี
ความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของตน 

1 ครั้ง 

61. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการวางและ
ปรับปรุง ผัง
เมือง 

0.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพื่อจัดระเบียบผังเมือง เขตพื้นท่ีตำบลตูม 



โยธา, กอง
ประปา 

62. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการสำรวจ
และปักหลัก เขต
ทางที่สาธารณะ
และทาง 
สาธารณะ
ประโยชน ์

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดระเบียบทาง
สาธารณะ และไม่ถูก
บุกรุก 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

63. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ค่าชดเชยการทำ
สัญญา แบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
ผู้รับจ้างไทย ที่ไดร้ับ 
ความเดือดร้อนไม่
สามารถ ประกอบ
กิจการต่อไปได้ รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการเป็น 
ธรรมทั้งสองฝ่าย 

อบต.ตูม 

64. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการอบรม
จัดเวที 
ประชาคมเพื่อ
ทบทวน จัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อทบทวนแผน
ชุมชน และรับทราบ
ปัญหาความ ต้องการ
มาพิจารณาประกอบ 
การจัดทำแผนพัฒนา
สามปี 2.เพื่อกำหนด
ประเด็นหลัก การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด 
มุ่งหมายการพัฒนา 
และ ปัญหา ความ
ต้องการของ 
ประชาคมและชุมชน 
3.เพื่อให้เกิดการ
ประสาน กิจกรรม 
ระหว่างแผนชมุชน 
แผนพัฒนาอบต./
แผนพัฒนา จังหวัด
เชื่อมโยงแผนงาน 
โครงการ 

พื้นที่ตำบลตำบล 

65. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
อบต. ท้องถิ่น 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

66. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการจดัทำ
สื่อ 
ประชาสมัพันธ์
ประชาชน ทราบ
กิจการของ 
อบต. 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ผลการ
ดำเนินงานของอบต. 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 



67. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

8,600.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้บริการ
ประชาชนใน ด้าน
ต่างๆ เช่น รับชำระ
ภาษี รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 2.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์การ 
ดำเนินงานของ อบต. 

16 หมู ่

68. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

จ้างท่ีปรึกษา
หรือสถาบันท่ี
เป็น กลางเพื่อ
ดำเนินการ
สำรวจ ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ ของ
อบต. ออกแบบ
ประมาณ การ
ก่อสร้างและ
สำรวจความ พึง
พอใจของอบต. 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อประเมินความพึง
พอ ใจในการ
ดำเนินงาน ของอบต.
ประจำป ี

อบต.ตูม 

69. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการจ้าง
เหมาพัฒนาเว็ป
ไซด์ และ
ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลของ อบต. 

5,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

อบต.ตูม 

70. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการ
ฝึกอบรมทัศน
ศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพอของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 
พนักงานอบต.
ตูมและผู้นำ
ชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การทำงานให้คณะผู้ 
บริหารส.อบต.ผู้นำ
ชุมชน และพนักงาน
อบต.ตูม มีแนวทางใน
การบริการ ชุมชนให้
เข็มแข้งและ ยั่งยืน 2.
เพื่อส่งเสริมให้มีการ 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ประสบการณ์ 
นำมา ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร งานของ
อบต. และ ร่วมกัน
พัฒนาตำบล 3.เพื่อให้
ผู้บริหารฝึก อบรมนำ
ความรู้ไปเผย แพร่
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ประชาชนไดร้ับรู้และ 
เข้าใจอย่างท่ัวถึง เป็น
การสร้างความเข้าใจ 
อันดีต่อต่อกัน 4.เพื่อ
สร้างขวัญและ กำลัง

1 ครั้ง 



ใจความสามคัคีให้ 
บังเกิดแก่ส.อบต. 
ให้กับ ประชาชนและ
ผู้นำชุมชน 

71. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ 
ปฏิบัติงาน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจติสำนึกให้ 
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต.มี 
คุณธรรมจริยธรรม 2.
เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ 3.เพื่อให้
ผู้บริหารส.อบต. 
พนักงานอบต. ได้รับ
การ พัฒนาจิตใจ 
พัฒนา ตนเองให้มีจิตร
สาธารณะ ประพฤติตน
เป็นพลเมือง ท่ีดี สร้าง
ประโยชน์ ครอบครัว
และประเทศ ชาติ 4. 
เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

1 ครั้ง 

72. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

อุดหนุนงานรัฐ
พิธี 

5,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุน โครงการ
จัดงานเฉลมิ พระ
เกียรติพระบาท สมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
โครงการจดังานเฉลมิ 
พระชนนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 
โครงการจดังานวันปิ
ยะ มหาราช 23 
ตุลาคม อำเภอปัก
ธงชัย 

1 ครั้ง 

73. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ 
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ ของอบต. โดย
สามารถ จัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ได้ อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ธรรม และสะดวก 
รวดเร็ว 2. เพื่อเป็น
การรวบรวม ข้อมูล
ของอบต.ในด้าน การ
คลังท้องถิ่น 3.เพื่อ
ประโยชน์ในการ 
บริหารงานของอบต. 
4.เพื่อให้การจดัเก็บ 
ภาษีมีระบบที่แน่นอน 

จำนวน 16 หมู่บ้าน 



และสามารถตรวจสอบ 
ได้โดยสะดวกและ 
รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 18,159,022 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
32 โครงการ จำนวนเงิน 16,977,669 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 3,326,000.00 14 2,477,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษกิจ 2 24,803.00 2 24,803.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมชมุชนและคณุภาพชีวิต 13 14,448,985.70 13 14,448,985.70 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนาธรรมประเพณ ี     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ด ี 3 26,880.00 3 26,880.00 

รวม 35 17,826,668.70 32 16,977,668.70 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายกั๊ก ดวง
ทองคำ ม.๑ 

187,000.00 187,000.00 187,000.00 0.00 



2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายกั๊ก ดวง
ทองคำ ม.๑ 

187,000.00 187,000.00 187,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายสาย ม.๓ 

254,500.00 254,000.00 254,000.00 500.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 4 

98,000.00 98,000.00 98,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายป่าปะ
คาบ ม.๕ 

482,000.00 480,000.00 480,000.00 2,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านพ่อ
ใหญ่หรีด ม.๖ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนอง
อ้ายเหลา ไป เมรุ 
หมู่ที่ ๘ 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นางทองม้วน ม.
๑๐ 

79,000.00 79,000.00 79,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นางจัด ม.๑๑ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 
15 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายที่ ๑ 
ซอยบ้านนางวัน 
ม.๑๕ 

58,000.00 58,000.00 58,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายถนน คสล.
พร้อมวางท่อ 
สายใหม่ป่า

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 



ตะแบกไปสวน
หอม ม.๗ 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน
นางอุไร ม.๑๑ 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ดาดเหมือง
คอนกรีต สาย
บ้านยายพร ม.
๑๒ 

249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ผู้ช่วยประสงค์ ม.
๑๓ 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อม
ขยายถนนคสล. 
ถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 
14 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบ
คลองส่งน้ำ
ชลประทาน จาก
บ้านวังวารีวนไป
บ้านสวนหอม หมู่
ที่ ๑๖ 

400,000.00 399,000.00 399,000.00 1,000.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษกิจ 

ค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย ์

18,023.00 18,023.00 18,023.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษกิจ 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัด
การเกษตร
ชีวภาพและการ
ให้ความรู้ในการ
ใช้สารอินทรีย์
หรือปุ๋ยพืชสด
บำรุงรักษาดูแล
ดิน 

6,780.00 6,780.00 6,780.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่าย
โครงการหนึ่ง

470,000.00 432,000.00 432,000.00 38,000.00 



ตำบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

9,625,800.00 9,625,800.00 9,625,800.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,697,100.00 1,492,800.00 1,492,800.00 204,300.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

30,000.00 25,500.00 25,500.00 4,500.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เงินสำรองจ่าย 2,217,419.00 2,216,733.70 2,216,733.70 685.30 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบเงเงินทุน
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

98,100.00 98,100.00 98,100.00 0.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบเงเงินทุน
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

98,100.00 98,100.00 98,100.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการฉดีพ่น
หมอกควัน กำจัด
ยุงลาย 

50,000.00 800.00 800.00 49,200.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และ ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

80,000.00 76,132.00 76,132.00 3,868.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การ ดำเนินงาน
และบรหิาร 
จัดการระบบ
แพทย์ ฉุกเฉิน
ของอบต. 

30,000.00 29,820.00 29,820.00 180.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

28,900.00 28,900.00 28,900.00 0.00 



32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมจัด
เวทีประชาคม
เพื่อทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 3,930.00 3,930.00 26,070.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

จ้างท่ีปรึกษาหรือ
สถาบันที่เป็น 
กลางเพื่อ
ดำเนินการสำรวจ 
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
ของอบต. 
ออกแบบ
ประมาณ การ
ก่อสร้างและ
สำรวจความ พึง
พอใจของอบต. 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจ้าง
เหมาพัฒนาเว็ป
ไซด์ และปรับปรุง
ระบบข้อมลูของ 
อบต. 

5,000.00 2,950.00 2,950.00 2,050.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.ตูม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564 

 
 
 

  



 

 

 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

 

 

 
 
 

 

 



 

 
การปฏิบัติการตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ. คณะกรรมการ 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๑.  นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การริหารส่วนตำบลตูม  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
 ๓.  นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา  รองนายองค์องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอรสา  จุลผักแว่น    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
 ๕.  นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.3 กรรมการ 
 ๖.  นายดาว  มงคล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.7 กรรมการ 
 ๗.  นายใบ  สุขตะคุ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.12 กรรมการ 
 ๘.  ปลัดอำเภอประสานงานตำบลตูม     กรรมการ 
 ๙.  เกษตรประจำตำบลตูม      กรรมการ 
 ๑๐. พัฒนากรผู้ประสานตำบลตูม      กรรมการ 
 ๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    กรรมการ 
 ๑๒ นายสมนึก  แรมฉิมพลี ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๓.นายชูศักดิ์  สุดสายออ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๔. นายประทีป  ลักษณะพรมราชผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๕  นางนาที  สังคะรักษ์  กำนันตำบลตูม    กรรมการ 
 ๑๖. นางเบญจพร  ผังฉิมพลี ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 ๑๗. นายสมบัติ  นาคสระน้อย ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 ๑๘. นายธงชัย  เชยสระน้อย ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 

  ๑๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม           กรรมการ/เลขานุการ 
  ๒๐. หัวหน้าสำนักปลัด        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้อำนวยการกองคลัง       กรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองช่าง       กรรมการ 
 ๔.  ผู้อำนวยกองการศึกษา      กรรมการ 
 5.  นายเรืองยศ  จันทรขัมมา ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 6.  นายสำนวน  ฉ่ำพรมราช ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 

    7.  นายพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
             8.  หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการและเลขานุการ 

        9. นางสาวชลภัสสรณ์  พ่ึงสระน้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมทราบ  เพื่อจะเสนอ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะ
ต่อไป 



 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 

             (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

 

 

 
 

 

 

 

              


