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ประกาศเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 
          ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253  ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสรรคบุรี จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า 
งบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
เทศบาลต าบลสรรคบุรี  ดังนี้   
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลสรรคบุรี  
    ""แหล่งอารยธรรมโบราณ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาสังคม ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรม น้อมน า
วิทยาการสมัยใหม ่ใส่ใจคุณภาพชีวิต" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลสรรคบุรี  
    1) เสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต 
    3) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
    4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    5) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนน่าอยู่  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง 
    6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    7) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทางสังคม 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลสรรคบุรีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้     
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ง. การวางแผน 

          เทศบาลต าบลสรรคบุรี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที 
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
       เทศบาลต าบลสรรคบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

87 162,892,900.00 87 24,261,920.00 87 12,860,000.00 87 13,310,000.00 

การพัฒนาด้านความ
เข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 280,000.00 5 280,000.00 5 280,000.00 5 280,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 32,099,081.00 39 32,653,000.00 39 32,735,000.00 39 32,801,000.00 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

9 655,000.00 9 510,000.00 9 510,000.00 9 510,000.00 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

78 865,000.00 78 865,000.00 78 865,000.00 78 865,000.00 

รวม 218 196,791,981.00 218 58,569,920.00 218 47,250,000.00 218 47,766,000.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
       ผู้บริหารเทศบาลต าบลสรรคบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 54 โครงการ  งบประมาณ 48,686,621 บาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

15 16,677,540.00 

การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 50,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 24 30,849,081.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

8 365,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 745,000.00 

รวม 54 48,686,621.00 
 

  
    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลสรรคบุรี มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่ง
ที่มา 

งบประ
มาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการลงลูกรัง
ซ่อมแซมถนน
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี ชุมชนที่ 
1-29 

 
2,240,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีความ

สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
ขนส่ง 

ลงลูกรังซ่อมแซม
ถนนภายในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรีที่ช ารุด 
ชุมชนที่ 1-29 

2. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม

โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล. 
บริเวณ หน้าวัด
เจริญสุข หมู่ที่ 1 

 
388,200.00 เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนที่

ในการ ตากข้าวและ
ผลผลิตทางการเกษตร 
อ่ืนๆ และเป็นพ้ืนที่ในการ
ท า กิจกรรม
เอนกประสงค์ต่างๆ ของ

ลาน คสล. ขนาด
กว้าง 30.00 ม. 
ยาว 30.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 
หรือมี พ.ท. ไม่
น้อยกว่า 
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การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ชุมชน  900.00 ตร.ม. 

3. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ผิวถนนลาดยาง 
Cape seal 
(ของเดิม) บริเวณ 
คันคลอง
ชลประทาน 1 
ขวา บรมธาตุ 
(ช่วงสะพาน 6 - 
สะพาน 7) หมู่ที่ 
1 

 
3,097,140.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. กว้าง 6.30 ม. 
ยาว 1,164.00 
ม. หรือมีพ้ืนที่ ปู
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รวมไม่น้อย
กว่า 7,333.20 
ตร.ม.  

4. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
Cape seal 
บริเวณถนนคัน
คลองชลประทาน 
2 ขวา 1 ขวา 
บรมธาตุ จากแยก 
สะพาน 9 - 
สะพานเหล็ก หมู่
ที ่5 

 
2,700,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ขนาดถนนกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
900.00 ม. ไหล่
ทาง ข้างละ 0.25 
ม. หรือมี พ้ืนที่
รวมไหล่ทางไม่ 
น้อยกว่า 
5,850.00 ตร.ม. 

5. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
ข้างบ้าน สท.ทรง
วุฒิ วุฒิ (ต่อ
ของเดิม) หมู่ที่ 6 

 
321,100.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 149.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรอืมีพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 
596.00 ตร.ม. 

6. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 
ปั้นพระ หมู่ที่ 7 

 
289,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ถนน คสล.กว้าง 
3.00 ม. ยาว 
170.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่ น้อยกว่า 
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และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

510.00 ตร.ม. 
พร้อมขยายปาก
ทาง พ้ืนที่ 12.50 
ตร.ม. 

7. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ต่อ
ของเดิม) ซอย
หลังร้านจิตชัย 
หมู่ที่ 8 

 
375,500.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 228.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 
684.00 ตร.ม. 

8. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
Cape seal (ต่อ
ของเดิม) บริเวณ
ถนน คันคลอง
ชลประทาน 1 
ซ้าย 1 ขวา (ต่อ
ของเดิม) - สุด
เขตหมู่ท่ี 12 หมู่
ที่ 11 - 12  

 
3,100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ขนาดถนนกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
890.00 ม. ไหล่
ทาง ข้างละ 0.50 
ม. หรือมี พ้ืนที่
รวมไหล่ทางไม่ 
น้อยกว่า 
6,230.00 ตร.ม. 

9. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
บ้านนายแป้น ศรี
ปิ่นเปา้ หมู่ที่ 14 

 
240,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 143.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 
429.00 ตร.ม. 

10. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 

โครงการปรับปรุง
ผิวถนน คสล. 
(ของเดิม) บริเวณ
ถนนคันคลอง 
ชลประทาน 3 

 
2,562,500.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทับหน้า
หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. ขนาดกว้าง 
8.00 ม. ยาว 
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และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขวา 1 ขวา (หน้า
วัด ก าแพง) หมู่ที่ 
15 

746.00 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ รวมไม่
น้อยกว่า 
6,113.00 ตร.ม. 

11. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ต่อ
ของเดิม หมู่ที่ 
15) หมู่ที่ 16  

 
494,100.00 เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางในการ คมนาคม
ขนส่งที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม.
ยาว 300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 

12. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอก
วัชพืช เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ าภายใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 
หมู่ที่ 1 - 16 

 
200,000.00 เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้

สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ 

ขุดลอกวัชพืชใน
แหล่งน้ าเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่ 1 - 16 

13. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขุดลอง
คลองระบายน้ า คู
ทิ้งน้ า คูส่งน้ า 
ภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

 
600,000.00 เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้

สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ 

ขุดลองคลอง
ระบายน้ า คูทิ้งน้ า 
คูส่งน้ า ภายใน
เขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 
- 16 

14. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ภายนอกและ
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

 
20,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณภายนอกและ
ภายในส านักงานเทศบาล
ให้มีความเหมาะสมกับ
การให้บริการประชาชนมี
ความสวยงามเป็น

บริเวณภายนอก
และภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 
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การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

15. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
และส่งเสริม
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ภายนอกและ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล
ต าบลสรรคบุร ี

 
50,000.00 เพ่ือให้บริเวณภายนอก

และภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
สะอาด สวยงาม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและเกิด
ความปลอดภัยในสวัสดิ
ภาพด้านต่างๆ ของ
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

16. การพัฒนา
ด้านความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ 

 
50,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน

และประชาชนที่ว่างงานมี
อาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ประชาชนที่
ว่างงานในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

17. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนให้แก่
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

 
3,748,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

ประทานอาหารตามหลัก
โภชนาการครบถ้วนและ
เพียงพอ 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

18. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ 
อสม. ในชุมชน/
หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

 
217,500.00 เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ อสม. ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ในด้าน
การพัฒนาคน การแก้ไข
ปัญหา ด้านสาธารณสุข
และการจัดการบริการ
ด้านสาธารณสุขในเรื่อง
ต่างๆ 

การด าเนินงาน
ของ อสม. ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

19. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมหรือการ
รวบรวมพลัง

 
20,000.00 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ให้พลังมวลชนมีความ
เข้มแข็ง สร้างจุดมุ่งหมาย

อ าเภอสรรคบุรี 
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มวลชน เพ่ือ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความ
มั่นคงของชาติ
และการปกป้อง
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ไปในทิศทางเดียวกัน 

20. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ 

 
40,000.00 เพ่ือป้องกัน แก้ไข บ าบัด

ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดชัยนาท 

21. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
จัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้า
พระบรมราชินีนา
ถ 12 สิงหามหา
ราชินี 

 
5,000.00 เพ่ือแสดงความจงรักภัคดี

แด่สมเด็กพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและ
เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อ าเภอสรรคบุรี 

22. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี 

 
10,000.00 เพ่ือแสดงความจงรักภัคดี

แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 
และกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

อ าเภอสรรคบุรี 

23. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา
ยามท้องถิ่น 

 
216,000.00 เพ่ือรักษาความความสงบ

เรียบร้อยภายในชุมชน
เขตเทศบาลต าบลสรรค
บุรี 

จ้างเหมา
บุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน
การจ้างลูกจ้าง
ของเทศบาล 

24. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุด
ตรวจช่วงเทศกาล 

 
20,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก

และลดอุบัติเหตุในช่วงวัน
เทศกาล 

จุดบริการและจุด
ตรวจ1จุด 

25. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

 
100,000.00 เพ่ืออบรมซักซ้อม อปพร. 

ในการทบทวนการ
จัดทบทวนการ
ปฏิบัติงาน 
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เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

26. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา - 
ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด.สังกัด ทต.
สรรคบุรี - 
ค่าอาหารเสริม
(นม) รร.ในสังกัด 
สพฐ.ในเขต ทต.
สรรคบุรี และ 
ศพด.สังกัด ทต.
สรรคบุรี - ค่า
จัดการเรียนการ
สอน ส าหรับ 
ศพด.สังกัด ทต.
สรรคบุร ี 

 
2,674,981.00 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

สารอาหารโภชนาการ
ครบถ้วนเพียงพอ - 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)
เหมาะสมตามวัยอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ - 
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการ
สอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ ศพด.ในสังกัด
เทศบาลต าบลสรรคบุรี 

- จัดหาอาหาร
กลางวันแก่ ศพด.
ในสังกัด ทต.สรรค
บุรี - จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้แก่ 
รร.ในสังกัด สพฐ.
ในเขต ทต.สรรค
บุรี และนักเรียน 
ศพด.สังกัด ทต.
สรรคบุรี - จัดซื้อ
สื่อการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
ให้แก่ ศพด.ใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

27. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
รักษาโรค/
ส่งเสริมสุขภาพ
และให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
40,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่

ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันรักษา
โรค 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

28. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้ท า
หนา้ที่ดูแล
สุขภาพในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

 
40,000.00 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่ท า

หน้าที่ดูแลสุขภาพใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลสรรค
บุรีท าหน้าที่ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพ เช่น อสม. 
แกนน าสุขภาพ
ผู้น าองค์กรชุมชน 
ผู้บริหาร สท. 
จนท.ผู้รับผิดชอบ
ฯลฯเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

29. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

 
20,000.00 เพ่ือป้องกันและควบคุม

โครพิษสุนัขบ้าในสัตว์
เลี้ยง 

สัตว์เลี้ยงที่ข้ึน
ทะเบียนและใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล
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ต าบลสรรคบุรี 

30. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ที่อยู่
อาศัยให้กับผู้
ยากจน ผู้ยากไร้ 

 
20,000.00 เพ่ือสงเคราะห์และ

ช่วยเหลือประชาชนที่
ยากจนและไม่มีที่อยู่
อาศัย 

ช่วยเหลือผู้มี
ปัญหาเดือดร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

31. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

 
30,000.00 เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้

ผู้สูงอายุและผุ้พิการมี
อาชีพที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

32. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
สตรีและ
ครอบครัว 

 
30,000.00 เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่

สตรีและพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆการยุติความ
รุนแรงในครอบครัวการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ 

กองทุนสวัสดิการ
หมู่บ้านต าบล
สรรคบุรี 

33. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 
20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการบ าบัด

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บ าบัด 

ผู้ที่ติดยาเสพติด
ในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

34. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

 
30,000.00 เพ่ือให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่

ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
ประชาชนมีความ
ปรองดอง และสมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมการ
สร้างความ
ปรองดองฯ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

35. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการงาน
ประเพณี
บวงสรวงดวง
วิญญาณพ่อขุน
สรรค์ 

 
200,000.00 เพ่ือร าลึกและแสดงถึง

คุณงามความดีของ
วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ าน้อย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรีได้เข้า
ร่วมร าลึกถึงคุณ
งามความดีและ
กระตุ้นการ
ท่องเที่ยว 

36. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการงานรัฐ
พิธีต่างๆ เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ 

 
100,000.00 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
,พระบรมวงศานุวงศ์ และ

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 
เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ 
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และพระบรม
วงศานุวงศ์และ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

37. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

 
50,000.00 เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง

กายและสร้างความ
สามัคคีแก่ชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

38. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้อายุ 

 
19,550,400.0

0 
เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี
ขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ
เทศบาลต าบลสรรคบุรี
แล้ว 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่อายุ 60 ปี
ขึ้นไปในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

39. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

 
3,571,200.00 เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้

พิการที่ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการใน
พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

40. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
96,000.00 เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ
เทศบาลต าบลสรรคบุรี 

จ่ายเบี้ยให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ใน
พ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

41. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
ด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

 
145,000.00 เพ่ือสนันสนุนการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการของ
ชุมชนให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคัและ
สามารถพ่ึงตนเองได้และ
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
สะอาด 

ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน จ านวน 
29 ชุมชน 

42. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ

อุดหนุนโครงการ
จัดงานเฉลิมฉลอง
อนุเสาวรีย์ขุน
สรรค์ วีรบุรุษแห่ง
ลุ่มแม่น้ าน้อย 

 
40,000.00 เพ่ือแสดงถึงคุณงามความ

ดีของวีระบุรุษแห่งลุ่ม
แม่น้ าน้อยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

อ าเภอสรรคบุรี 
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ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

43. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
จัดงานมหกรรม
หุ่นฟางนกและ
งานกาชาด
จังหวัดชัยนาท 

 
50,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย
พ้ืนเมือง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

จังหวัดชัยนาท 

44. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
จัดงานวันส้มโอ
ขาวแตงกาว
ชัยนาท 

 
20,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย
พ้ืนเมือง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

จังหวัดชัยนาท 

45. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
จัดงานประเพณี
แข่งเรือยาว
เข้าพรรษาจังหวัด
ชัยนาทชิงถ้วย
ประราชทาน
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี 

 
30,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมไทย
พ้ืนเมือง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

จังหวัดชัยนาท 

46. การ
พัฒนาการ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

 
10,000.00 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล

ทรัพยากรท้องถิ่นทางด้น
จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น
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ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รันตราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 

กายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาเพ่ือจะรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องภิ่
นให้คงอยู่สืบไป 

ในเขตเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

47. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

โครงการรักษา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
50,000.00 เพ่ือสร้างความสามัคคี

และสร้างกลุ่มคุ้มครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและ
ลดมลพิษในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

48. การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

 
20,000.00 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมตระหนัก

ถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และแหล่งน้ าร่วมกันฟ้ืนฟู
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

พ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 

49. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือ
การจัดจ้างและ
ศูนย์ประสานงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 

 
20,000.00 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ในการด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

50. การ
พัฒนาการ

โครงการ
ประชาคมเพ่ือ

 
68,000.00 เพ่ือประชาคมการ

รับทราบปัญหาและความ
จัดเวทีประชาคม
ระดับชุมชน/หมูุุ
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บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ต้องการของประชาชน
เพ่ือจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

บ้าน จ านวน 16 
หมู่บ้าน และ
ระดับต าบล 

51. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
และสัมนาศึกษาดู
งานของสมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงาน 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้น า
ท้องที่ อปพร. 
และ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

 
500,000.00 โครงการฝึกอบรมและ

สัมนาศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ผู้น ามองที่ ฯลฯ ทต.
สรรคบุรีได้รับทราบ
บทบาทหน้าที่ในการ
ท างานตามภารกิจหน้าที่ 

จัดฝึกอบรมสัมนา
ศึกษาดูงานในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
เทศบาล 

52. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
20,000.00 เพ่ือปลูกและปลุก

จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตและมีความ
ตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

53. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
50,000.00 เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและการวาง
แผนการพัฒนาได้อย่าง
ครอบคลุม 

พ้ืนที่ทั้งหมดของ
เทศบาลต าบล
สรรคบุรี 

54. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี 

โครงการประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชน 

 
87,000.00 เพ่ือบูรณาการน าข้อมูล

การจัดท าแผนชุมชนมา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมแผน
ชุมชน จ านวน 
16 หมู่บ้าน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลสรรคบุรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 8 โครงการ จ านวนเงิน 6,253,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
8 โครงการ จ านวนเงิน 6,253,700 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8 6,253,700.00 8 6,253,700.00 

รวม 8 6,253,700.00 8 6,253,700.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลสรรคบุรี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  

แหล่
งท่ีม
า 

งบป
ระมา
ณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่
เซ็น
สัญ
ญา 

ระยะเ
วลา
การ

ด าเนิน
งาน 

1. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างลาน 
คสล. บริเวณ 
หน้าวัดเจริญ
สุข หมู่ที่ 1 

 
388,200.00 388,200.00 11/2561 09/

01/
25
61 

45 

2. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงผิว
ถนนลาดยาง 
Cape seal 
(ของเดิม) 
บริเวณ คัน
คลอง
ชลประทาน 1 
ขวา บรมธาตุ 
(ช่วงสะพาน 
6 - สะพาน 
7) หมู่ที่ 1 

 
3,097,140.00 2,280,000.00 28/2561 16/

06/
25
61 

60 

3. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
ข้างบ้าน สท.
ทรงวุฒิ วุฒิ 
(ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 6 

 
321,100.00 321,100.00 6/2561 02/

12/
25
60 

60 
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4. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
ปั้นพระ หมู่ที่ 
7 

 
289,000.00 289,000.00 7/2561 02/

12/
25
60 

60 

5. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. (ต่อ
ของเดิม) ซอย
หลังร้านจิตชัย 
หมู่ที่ 8 

 
375,500.00 375,500.00 10/2561 10/

01/
25
61 

60 

6. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านนายแป้น 
ศรีปิ่นเป้า หมู่
ที่ 14 

 
240,000.00 240,000.00 5/2561 22/

11/
25
60 

60 

7. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงผิว
ถนน คสล. 
(ของเดิม) 
บริเวณถนนคัน
คลอง 
ชลประทาน 3 
ขวา 1 ขวา 
(หน้าวัด 
ก าแพง) หมู่ที่ 
15 

 
2,562,500.00 1,865,800.00 32/2561 26/

07/
25
61 

60 
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8. การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. (ต่อ
ของเดิม หมู่ที่ 
15) หมู่ที่ 16  

 
494,100.00 494,100.00 9/2561 16/

12/
25
60 

60 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี 2561 
เทศบาลต าบลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และส่งเสริม
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

87.0 162.89 15.0 16.68 8.0 6.25 8.0 6.25 8.0 6.25 

2.การพัฒนาด้านความ
เข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.0 0.28 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

39.0 32.10 24.0 30.85 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

9.0 0.66 8.0 0.36 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

78.0 0.86 6.0 0.74 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลสรรคบุรี ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ หน้าวัดเจริญสุข หมู่ที่ 1 
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2. โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Cape seal (ของเดิม) บริเวณ คันคลองชลประทาน 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วง
สะพาน 6 - สะพาน 7) หมู่ที่ 1 
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 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างบ้าน สท.ทรงวุฒิ วุฒิ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 6 
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 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปั้นพระ หมู่ที่ 7 
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 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อของเดิม) ซอยหลังร้านจิตชัย หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแป้น ศรีปิ่นเป้า หมู่ที่ 14 
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7. โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. (ของเดิม) บริเวณถนนคันคลอง ชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา (หน้าวัด ก าแพง)  
หมู่ที่ 15 

.  
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8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อของเดิม หมู่ที่ 15) หมู่ที่ 16  
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
       1.1 นายไชยา  ม่วงไทยงาม            นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
       1.2 นายสายชล  มณฑา    รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
       1.3 นายปิยะ  กลับหอม    รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
       1.4 นายมานพ  โมรา    ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
       1.5 นายสุทิน  พวงแยม้    สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
       1.6 นายประหยัด  เพ็ชรทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
       1.7 ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดก าแพง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       1.8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       1.9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       1.10 นักวชิาการเกษตรประจ า 
               ต าบลแพรกศรีราชา     ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
       1.11 นักพัฒนากรประจ าต าบล 
               แพรกศรีราชา    ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       1.12 ผอ.รพ.สต.บ้านวดัก าแพง   ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       1.13 ผอ.รพ.สต.วัดโพธาราม  ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       1.14 ก านันต าบลแพรกศรีราชา  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.16 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.17 นางสาวจันทนา  โมรีรักษ์ประเสริฐ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.18 นายธนากร  พ่ึงยอด   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.19 นางสมนึก  มณฑา   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       1.20 นายพรชัย  ธนาการณ์            ปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
       1.21 นายนิพิฐกัญจน์  ธัมมะจริยา  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   2. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น  
       2.1 นายไชยา  ม่วงไทยงาม            นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
       2.2 นายสายชล  มณฑา    รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
       2.3 นายปิยะ  กลับหอม    รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
       2.4 นายมานพ  โมรา    ประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
       2.5 นายสุทิน  พวงแยม้    สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
       2.6 นายประหยัด  เพ็ชรทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
       2.7 ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดก าแพง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       2.8 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       2.9 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
       2.10 นักวชิาการเกษตรประจ า 
               ต าบลแพรกศรีราชา     ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
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       2.11 นักพัฒนากรประจ าต าบล 
               แพรกศรีราชา    ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       2.12 ผอ.รพ.สต.บ้านวดัก าแพง   ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       2.13 ผอ.รพ.สต.วัดโพธาราม  ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
       2.14 ก านันต าบลแพรกศรีราชา  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       2.15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       2.16 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       21.17 นางสาวจันทนา  โมรีรักษ์ประเสริฐ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       2.18 นายธนากร  พ่ึงยอด   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       2.19 นางสมนึก  มณฑา   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       2.20 นายพรชัย  ธนาการณ์            ปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
       2.21 นายนิพิฐกัญจน์  ธัมมะจริยา  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       3.1 นายพรชัย  ธนาการณ์  ปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ 
       3.2 นายจงศักดิ์  ธรรมชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
       3.3 นางเสาวณีย์  คงมะกล่ า           ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
       3.4 นายอุบล  พิมพ์หอม  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       3.5 นายสิรชิัย  เงินยวง  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       3.6 นายวินัย  เทียนงาม  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
       3.7 นายนิพิฐกัญจน์  ธมัมะจริยา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 
       3.8 นางสาวสมฤทัย  พินประพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
           ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลสรรคบุรีทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  พฤศจิกายน  2561 
 
 

 
                                                                         

                                                                         (นายไชยา  ม่วงไทยงาม) 
                                                                       นายกเทศบาลต าบลสรรคบุรี 
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