
           

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ ๖ เดือนแรก) 

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ตูม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ตูม ดังนี้ 
 ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ตูม 
     “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ข. พันธกิจ ของอบต.ตูม 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ตูมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 



ง. การวางแผน 
     อบต.ตูม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 

อบต.สุขเกษม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ งบประมาณ จำนวน จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

12 745,200 12 745,200 16 995,200 16 995,200 16 995,200 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาด้านสังคมชุมชน
และคุณภาพชีวิต 

43 18,720,000 47 20,410,000 51 21,601,600 41 22,811,600 51 8,900,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี  

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 1,230,000 9 1,230,000 10 1,380,000 10 1,380,000 10 1,380,000 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

21 5,695,000 21 5,695,000 23 6,795,000 23 6,795,000 23 6,795,000 

รวม 136 26,101,200 141 46,601,200 181 81,418,200 185 92,725,200 174 91,479,800 
 
    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ 19,105,107 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 2,178,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 95,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 29 14,310,732 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  5 1,932,375 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 85,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 16 514,000 

รวม 75 19,105,107 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองวัด
หมู่ที่ 1  

95,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัด-ป่าปะคาบ
กว้าง  3  เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรตามแบบ
กระทรวงมหาดไทยเลขที่  1-01 

2. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
โนนวังหิน หมู่ที่ ๒ 

100,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านจากบ้านพรมราช-โนนวังหิน
กว้าง  3  เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 1 -01พร้อมป้ายโครงการ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
หนองปลิง  หมู่ที่ 3 

100,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสาย กว้าง  3  เมตร ยาว 
260 เมตร หนา 0.15 เมตรกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 1 -
01 

4. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมสะพานไม้ 
บ้านสะแกงาม หมู่ 4 

100,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานไม้ซ่อมแซมสะพานไม้ ตามแบบ
กระทรวงมหาดไทยเลขที่ 1 -01 

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งเสาธง
หมู่ที่ 5 

95,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าปะคาบกว้าง  3 
เมตร ยาว 50 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง 
เฉลี่ยข้างละ0.40 เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 1 - 01 
 

 
 
 
 



 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

6. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุพระ
เมือง หมู่ที่ 6 

72,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา กว้าง  3 
เมตร ยาว 4 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ0.30 เมตรตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 1 - 01 พร้อมป้ายโครงการ 
 

7. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ป่าตะแบก 
หมู่ที่ 7 

184,0000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ขยายถนนคสล.พร้อมพร้อมวางท่อสายบ้านใหม่ป่าตะแบกไป
สวนหอมผิวจราจรเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตรยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่คอนหรีตไม่น้อยกว่า 114ตารา
เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตรจำนวน 36 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 5 บ่อตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 1 - 01 พร้อมป้ายโครงการ 

8. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพรหมราช 
หมู่ที่ 8 

180,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ
ยาว 66เมตร กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรตามแบบมาตรกรมการ
ปกครองปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท 1 01 

9. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตูม หมู่ที่ 
9 

114,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ
ยาว 170 เมตร กว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรตามแบบมาตรกรมการ
ปกครองปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท 1 01พร้อม
ป้ายโครงการ 

 
 



 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

10. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านกุด
วิวาท  หมู่ที่ 10 

100,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดวิวาทไปบุพระเมืองยาว 170  
เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท 1-01 พร้อมป้าย
โครงการ 

11. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสวนหมาก 
หมู่ที่ 11 

187,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ  ชัยฉิมพลี 
100 เมตร กว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรตามแบบมาตรกรมการปกครอง
ปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท 1 01 

12. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุโพธิ์ หมู่ 
12 

204,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้
สัญจรไปมาเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภานในหมู่บ้าน (หลัง
โรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคี)ยาว 65  เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 
ตามมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท 
1-01 

 



 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อมขยาย
ถนน บ้านสวนหอม 
หมู่ที่ 14 

100,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน 
สายกลางหมู่บ้านยาว 40  เมตร กว้าง 0.90 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 36 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 
เมตร จำนวน 40 เมตรพร้อมบ่อพักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 บ่อ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนดพร้อม
ป้ายโครงการ 

14. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านดอน
จันทน์  หมู่ที่ 15 

350,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายร้านอาหารนาง
กรรณิการ์ ไปจรดถนนเข้าป่าชุมชนยาว 740  
เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท 
1-01 

15. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังวารีวน หมู่ที่ 
16 

95,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้สัญจร
ไปมาเดินทางสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
คลองส่งน้ำบ้านวังวารีวน -บ้านสาวหอมยาว 
38 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท 1-01 

 
 
 



 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม  มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าสาร
ธารณะและขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

150,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างตามท้องถนน
และครัวเรือนและ
เดินทางปลอดภัยในตอน
กลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

17. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคเพ่ือ
ขยายเขตประปา 

50,000 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือประชาขนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายประปา 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

20,000 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประประชาชนและผู้มี
ความสนใจ ในเขตตำบลตูม 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

60,000 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

ส่งเสริมเกษตร การประชาสัมพันธ์การทำเกษตรอินทรีย์
ของตำบลจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

 
 
 
 



 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร 
ผู้นำชุมชน ด้าน
เกษตรกรอินทรีย์ 

5,000 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือนำชุมชนด้านการเกษตร 
เกษตรกรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน 

อบรมเกตรกร ผู้นำชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์
และศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตำบลตูม 

10,000 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิ
ทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ตำบลตูม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลตูม 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ต้าน
ยาเสพติดฯ 

100,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ดำเนินงานตามโครงการองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดตำบลตูม 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

10,000 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การกีฬาทุกกลุ่มในเขตตำบลในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้
ความรู้ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
ผู้สูงอายุ 

50,000 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยครอบคลุม
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
 
 
 

อบรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า50คน 
จัดกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ 

40,000 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ไร้ที่ไม่มีที่อยู่ที่ที่ทำ
กิน บรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง 

ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
บทบาทกลุ่มสตรีใน
ชุมชน 

40,000 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทกลุ่ม
สตรีในชุมชน 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 

470,000 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาล
ให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบ
ภัยอุบัติเหตุได้รับบริการที่มาตรฐานอย่าง
ทันท่วงที 

ดำเนินงานตามโครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ 
 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยภิบัติ 

5,000 สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ 

 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานพระราชพิธี
และวันสำคัญของชาติ 

20,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

 -ผู้บริหาร พนักงานอบต.
เจ้าหน้าและประชาชน
ในต.ตูมจัดกิจกรรมหรือ
เข้าร่วมทำกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษากิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

36,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย 
เอดส์ มีความเป็นอยู่ที่ดี 
 
 
 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ ที่ขอรับการ
สงเคราะหต์ามระเบียบฯ 
ที่กำหนด 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

10,352,400 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายทุี่ขอรับการ
สงเคราะหต์ามระเบียบฯ 
ที่กำหนด 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

1,603,200 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการและ
เพ่ือให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการที่ขอรับการ
สงเคราะหต์ามระเบียบฯ 
ที่กำหนด 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สำรองจ่าย 
 

284,752 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย
และเพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น 
 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
จ่ายในกรณีมีเหตุจำเป็น
เร่งด่วน เหตุฉุกเฉินที่ไม่
สามารถคาดเดาได้
ล่วงหน้า 
 
 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนาดกลาง 

100,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกบท.
ตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2500 

หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (สป.สช.) 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) 

368,580 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกบท.
ตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2500 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินช่วยเหลือพิเศษ 10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นเป็นช่วยเหลือค่า
ทำศพให้พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลและ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีสิทธิ์ ตาม
ระเบียบฯ 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
ทำศพให้พนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลและเจ้าหน้าที่ที่มี
สิทธิ์ ตามระเบียบฯ 

 
 
 



 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย 

50,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือกำจัดตัวแก่ของยุงลายซึ่ง
เป็นพาหะของโรค
ไข้เลือดออก และลดอันตราย
ของไข้เลือดออก 

จัดหาวัสดุน้ำยาเคมีสำหรับ
พ่นหมอกควัน น้ำมัน
เชื้อเพลิงสำหรับพ่อหมอก
ควัน และวัสดุอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและกำจัดยูงลายอัน
เป็นต้นเหตุของการแพร่
ระบาด ของโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือดำเนินการในพ้ืนที่ 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบูรณาการและรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือควบคุมและลดจำนวน
สุนัขและแมวทั้งท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
การบูรณาการและรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า 

39. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินของอบต. 

50,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 

ส่งเสริมการดำเนินและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

40. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคระบาด 

3,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค
ระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน
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หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

41. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

320,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

42. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

40,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินการตามมาตรการ
แผนป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

ดำเนินการจัดจุดบริการ
ประชาชนเพื่ออำนวย
ความสะดวกในด้าน 

43. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

40,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินการตามมาตรการ
แผนป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 

ดำเนินการจัดจุดบริการ
ประชาชนเพื่ออำนวย
ความสะดวกในด้าน 

44. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ถังดับเพลิง 

1,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่าง
ถูกวิธี 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

45. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

46. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือ
ชาวบ้าน 

5,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

47. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซื้อวัสดุ/น้ำยาเคมี
ดับเพลิง 

31,800 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในเบื้องต้น 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

48. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้และร่วมป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

ดำเนินหรือสนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมดำเนินการใน
ลักษณะบูรณาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

49. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรมอสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

200,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยภายพล
เรือน(อปพร.) 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

50. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
- เงินอุดหนุนสำหรับ 
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
334,425 

สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการทางการศึกษา
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อบต.ตูม 

เป็นเป็นเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ตูม จำนวน 2 แห่ง 
จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ใน 
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- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์เด็กเล็ก(ศพด.) 

 
 
183,950 

  ศพด. เป็นค่าจัดการ
เรียนการ 
 

51. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

อุดหนุนส่วนราชการ 1,344,000 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมจำนวน 4 โรงเรียน 
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จำนวน 4 แห่งในเขต
พ้ืนที่ตำบลตูม จัดสรรในอัตรา
คนละ 21 บาท จำนวน 200 
วันเด็กเล็ก,อนุบาล,ป.1-ป.6 
- โรงเรียนวัดพรหมราช 
- โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์
วัฒนา 
- โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 
- โรงเรียนสวนหมาก
สงเคราะห์ 

เป็นเป็นเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ตูม จำนวน 2 แห่ง 
จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ใน
ศพด. เป็นค่าจัดการ
เรียนการ 
 

52. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมการวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 1 ครั้งต่อปี 

ดำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนตามกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2565 
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53. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

20,000 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

54. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย 

20,000 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

55. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชุมชนและดูแล
ป่าชุมชน 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิต
สำนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

56. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม 

50,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ำ 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

57. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

5,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลตูมมีความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆตลอดจนทราบ
ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากขยะ 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
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58. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่น
ไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

20,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
ตำบลตูม 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

59. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมทัศน์ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน
อบต.ตูมและผู้นำชุมชน 

150,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ทำงานให้คณะผู้บริหารส.
อบต.ผู้นำชุมชน และพนักงาน
อบต.ตูมมีแนวทางในการ
บริการชุมชนให้เข็มแข้งและ
ยั่งยืน 

จัดอบรมทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหารสมาชิก
สภาอบต.ตูม และ
บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
ประจำในสำนักงานและ
ผู้นำชุมชน 

60. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน 
อบต.มีคุณธรรมจริยธรรม 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยการจัด
กิจกรรม และร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

61. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย 10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯโครงการจัดงานเฉลิมพระชน
นมพรรษา 12สิงหามหา
ราชินีโครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช 23 ตุลาคมอำเภอ
ปักธงชัย 

อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอ
ปักธงชัย 
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62. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

 อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ 

63. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

64. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
(ค่า K) 

100,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้าง
ไทย ที่ได้รับประกอบกิจการ
ต่อไปได้รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการ
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

เงินเพ่ิมค่าชดเชยงาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

65. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง 10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดระเบียบผังเมือง การวางและปรับปรุงผัง
เมือง 

66. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการสำรวจและปักเขตทางที่
สาธารณะและทางสาธารณะ
ประโยชน์ 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดระเบียบทางสาธารณะ
และไม่ถูกบุกรุก 

สำรวจและปักเขตทางท่ี
สาธารณะและทาง
สาธารณะประโยชน์ 

67. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็น
กลางเพ่ือดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการของอบต. 
ออกแบบประมาณการก่อสร้าง
และสำรวจความพึงพอใจของ
อบต. 

20,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
การดำเนินงาน ของอบต.
ประจำปี 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาน
บันที่เป็นกลางเพ่ือ
ดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ของอบต.ออกแบบ
ประมาณการก่อสร้าง 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

      และสำรวจความพึง
พอใจของอบต. 

68. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และ
ปรับปรุงระบบข้อมูลของอบต. 

5,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์
และปรับปรุงข้อมูลของ
อบต. 

69. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมจัดเวทีประชาคม
เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือทบทวนแผนชุมชนและ
รับทราบปัญหาความต้องการ
มาพิจารณาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ
กำหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
การพัฒนา และปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและ
ชุมชน 

-จัดประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน จำนวน 
16 หมู่บ้าน 
- จัดประชุมประชาคม
ระดับตำบล 
- ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอบต.เป็นต้น 

70. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าจ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งของอบต.
ท้องถิ่น 

-เตรียมการและจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
- เตรียมการและ
สนับสนุนการดำเนินการ
การเลือกตั้งอื่น ๆ 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

71. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 9,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้บริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ เช่น รับชำระภาษี
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของ อบต. 

ดำเนินงานตามโครงการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน โดยการจัด
กิจกรรมและกิจกรรมอ่ืน 
ๆรวมถึงกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐด้าน
ส่งเสริมความมั่งคงของ
ชาติ 

72. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบกิจการของ 
อบต. 

10,000 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงานของอบต. 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ประชาชนทราบกิจการ
ของ อบต. 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จำนวนเงิน 
4,948,806 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 3,583,630 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6  6 7,705,843 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1  1 12,812 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 6  6 6,350,700 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  2  2 903,340 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1  1 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6  6 552,006 

รวม 22  22 368,580 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนวังหิน หมู่ที่ 2 
ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

100,00.00 100,00.00 100,00.00 0 

2. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 
ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

100,00.00 100,00.00 100,00.00 0 

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อ บ้านใหม่บ้านตะแบก 
หมู่ที่ 7 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

184,000.00 180,000.00 180,000.00 0 

4. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ 10 
ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

100,00.00 100,00.00 100,00.00 0 

5. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลตูม 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

204,00.00 204,000.00 2040,000.00 0 

6. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนจันทน์ หมู่ที่ 
15ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

262,00.00 262,000.00 262,000.00 0 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 60,000.00 12,812.00 12,812.00 47,188.00 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย 470,000.00 470,000.00 470,000.00 0 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,352,400.00 5,074,300.00 5,074,300.00 5,074,300.00 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,603,200.00 759,800.00 759,800.00 759,800.00 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจำยูงลาย 50,000.00 2,000.00 2,000.00 48,000.00 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 40,000.00 29,600.00 29,600.00 10,400.00 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 597,475.00 260,278.00 260,278.00 337,197.00 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 

อุดหนุนส่วนราชการ 1,344,000.00 643,062.00 643,062.00 700,938 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การ
คัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

5,000.00 ไม่ใช่งบประมาณ ไม่ใช่งบประมาณ 5,000.00 

17. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 6,920 6,920 13,080 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
กิจการของอบต. 

10,000.00 ไม่ใช่งบประมาณ ไม่ใช่งบประมาณ 10,000.00 

 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
73,446  73,446 0.00 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
4,000.00  3,060.00 940.00 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

บำเหน็จบำนาญ กบท. 
368,580.00  368,580.00 0.00 

รวม 14,598,101 8,319,772 8,764,858 7,021,843 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 

อบต.ตูม ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 2,178,000 17 2,178,000 4 7,705,843 4 7,705,843 

2.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

4 95,000 4 95,000 

 
 

1 
 

 
12,812 

 
 

1 
 

 
12,812 

3.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

29 14,310,732 29 14,310,732 6 6,350,700 6 6,350,700 

4.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี  

5 1,932,375 5 1,932,375 2 903,340 2 903,340 

5.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 85,000 4 85,000 1 0 1 0 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

16 514,000 16 514,000 6 552,006 6 552,006 

รวม 75 19,105,107 75 19,105,107 22 368,580 22 368,580 

 



ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.ตูม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
ซ. คณะกรรมการ    
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายเชาว์  ไม้สูงเนิน นายก อบต.ตูม 044-00450  - 
นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายก อบต.ตูม คนที่ ๑ 044-00450  - 
นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายก อบต.สุตูม คนที่ 2 044-00450  - 
นางสาวอรสา  จุลผักแว่น เลขานายกอบต.ตูม 044-00450  - 
นายธีรวุธ  พลตะคุ สมาชิกสภา อบต.ตูม หมู่ที่ 3 บ้าน

หนองปลิง 
  - 

นายดาว  มงคล สมาชิกสภา อบต.ตูม หมู่ที่ 7  
บ้านใหม่ป่าตะแบก 

  - 

นายใบ  สุขตะคุ สมาชิกสภา อบต.ตูม หมู่ที่ 12  
บ้านบุโพธิ์ 

  - 

นายพีรพงษ์  สนองชาติ ผู้แทนภาคราชการ ปลัดอำเภอ
ประสานงานตำบลตูม 

   

นายสุวัตน์  ลายกิ่ง ผู้แทนภาคราชการ เกษตรอำเภอ
ประสานงานตำบลตูม 

   

นางสาวอุริยา  หอยตะคุ ผู้แทนภาคราชการ พัฒนากรอำเภอ
ประสานงานตำบลตูม 

   

นางพันธ์ทิพย์  แอเขี่ยม ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   

นายสมนึก  แรมฉิมพลี ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 11 บ้านสวน
หมาก 

  - 

นายชูศักดิ์  สุดสายออ ผู้ทรงคุณวุฒิ    - 
นายประทีป  ลักษณะพรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ   - 
นางนาที  สังคะรักษ์ กำนันตำบลตูม   - 
นายช่วย รมยาคม ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 
  - 

นางเบญจพร  ผังฉิมพลี ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที 13 
บ้านหนองจอก 

  - 

นายสมบัติ  นาคสระน้อย ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่11 
บ้านสวนหมาก 

  - 



นายธงชัย  เชยสระน้อย ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที ่8 
บ้านพรหมราช 

  - 

นายสำรวย  กายจะโปะ กรรมการและเลขานุการฯ   - 
นายธานินทร์  บุญเย็น ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ   - 

 
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  ประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - 

นายสกุลไทย  บุญญานุสิทธิ์ กรรมการกรรมการ(ุผู้ทรงคุณวุฒิ)    - 
นางหนูริ้ว   กล่อมพรมราช กรรมการ(สมาชิกสภา อบต.คัดเลือก

กันเอง) หมู่ที่ 4 บ้านสะแกงาม 
  - 

นางชอบ  กลิ่นตะคุ กรรมการ(สมาชิกสภา อบต.คัดเลือก
กันเอง) หมู่ที่ 13 บ้านหนองจอก 

  - 

นายศักดา  อ่ำอินทร์  กรรมการ(สมาชิกสภา อบต.คัดเลือก
กันเอง) หมู่ที่ 14 บ้านสวนหอม 

  - 

นายประสาร  หุนตะคุ  กรรมการ(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 
หมู่ที่ ๖ บ้านบุพระเมือง 

  - 

นายชยพล  ศิริพยัคฆ์  กรรมการ(ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 
หมู่ที่ 12 บ้านบุโพธิ์ 

  - 

นางพันธ์ทิพย์  แอเขี่ยม กรรมการ(ุผู้ทรงคุณวุฒิ) หมู่ที่ ๖ บ้าน
บุพรมราช 

  - 

นางสุตา  โฆษิตนิธิกุล      กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)    - 
นายบุญชอบ  จรจังหรีด กรรรมการ (หัวหน้าส่วนราชการ

คัดเลือกกันเอง) 
  - 

นางศิริพร  เฉื่อยกลาง กรรมการ(หัวหน้าส่วนคัดเลือกกันเอง)   - 
นายสำรวย  กายจะโปะ กรรมการและเลขานุการฯ (ปลัด 

อบต.ตูม) 
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
นายสำรวย  กายจะโปะ ประธานคณะกรรมการ   - 
นางศิริพร  เฉื่อยกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ   - 
นายบุญชอบ  จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ   - 
นางสุภาวดี  สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

กรรมการ 
  - 

นายธานินทร์  บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ   - 
นายเรืองยศ  จันทรขัมมา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7   - 

นายสำนวน  ฉ่ำพรมราช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5   - 
นายพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 14    
นางสาวชลภสัสรณ์  พึ่งสระน้อย ผู้ช่วยเลขานุการฯ    

 
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษมทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะ
ต่อไป 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 
 

                                                              ประกาศ   ณ  วันที่  31  มีนาคม 2565 
 
 

                                                                        (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 

 


