
สารจาก นายกเทศบาลตําบลบานโคก 
 
เทศบาลตําบลบานโคก เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนและการพัฒนาทองถิ่นมาก

ท่ีสุดองคกรหนึ่ง ซึ่งถือเปนการกระจายอํานาจการบริหารมาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตางๆ เทศบาลตําบล
บานโคก ตระหนักถึงการกระจายอํานาจสูทองถิ่น กระผมและทีมงานบริหารตลอดจนขาราชการประจํา จึงไดทุมเทท้ัง
แรงกายและแรงใจ ที่จะชวยผลักดันความเจริญกาวหนามาสูทองถิ่นของเรา ตลอดจนแกไขปญหาดานตาง ๆ ให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวกสบายมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี เพราะสิ่งที่มุงหวังคือความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน
ของประชาชนตองไดรับผลประโยชนจาก เทศบาลตําบลบานโคกใหมากท่ีสุด รายงานโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล
ตําบลบานโคกฉบับน้ี เปนขอมูลสรุปผลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานโคกที่ผานมาในป 2562 ซึ่งไดดําเนินการ
ตามนโยบายที่กระผมไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลบานโคก ในโอกาสนี้ กระผมในนามของเทศบาลตําบลบานโคก 
ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกหนวยงาน ชุมชนทุกหมูบาน กลุม ชมรมเครือขายอาชีพตาง ๆ ตลอดจนพ่ีนอง
ประชาชนทุกทาน ที่ใหความ รวมมือใหกําลังใจ และใหการสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอด 

 
 
 
                                                  

  (นายสุรัตน  เหลาคนคา) 
         นายกเทศมนตรตีําบลบานโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลบานโคก 

เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
----------------------------------------------- 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตองรายงานผลการดําเนินงาน ตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  
มาตรา  287 วรรค 3  เทศบาลตําบลบานโคก  จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใชจายและ
ผลการดําเนินงาน มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลบานโคก 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

 

    (ลงชื่อ)................................................... 

                   (นายสุรัตน  เหลาคนคา) 

                                              นายกเทศมนตรีตําบลบานโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลตําบลบานโคก 
 

วิสัยทัศน 
“เทศบาลตําบลบานโคกเปนเมืองนาอยู  รอบรูการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

พนัธกิจ 
   1. เสรมิสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
   2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู และเปนตนแบบของการพัฒนา  

  3. พัฒนาดานเศรษฐกิจ คมนาคมขนสง บริการสาธารณะ ระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัย ใหไดมาตรฐานและมี  
         ประสิทธิภาพ 

   4. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
         5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลและประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
             เพ่ือมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลบานโคก 
 

ยุทธศาสตรที่ 1. การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานใหเกิดความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน การบริการการเงินและคมนาคม 

                          2.การจัดทําผังเมือง 
                          3.พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
                          4.พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 
ยุทธศาสตรที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา  1.สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
                          2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
                                   3.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
                          4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 
                          5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
ยุทธศาสตรที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรดิน 
                         2.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจายน้ําและจัดการคุณภาพ 
                            น้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
                         3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4.การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา  1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 

    2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอยางมี 
       ประสิทธิภาพ 

                         3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
                         4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
 



ยุทธศาสตรที่ 5.ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัดภูมิภาคลุมน้ําโขง 
แนวทางการพัฒนา  1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ําและการกระจายน้ําเพื่อการเกษตร 

       ๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
       ๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค 

 
ยุทธศาสตรที่ 6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ 
                        2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
                        3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        4.พัฒนาการบริการและสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        
 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
1.การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การลงทุน บริการการเงินและ
การคมนาคม 

5 1,997,000 

2. การจัดทําผังเมือง - - 
3. พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน - - 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 1 150,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคม
และการศึกษา 

1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 1 50,000 
2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 1 50,000 
3.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 6 604,000 
4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 5 6,686,500 
5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 3 51,600 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนา
อยางย่ังยืน 

1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากร
ดิน 

- - 

2.พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการ
กระจายน้ําและจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

1 400,000 

3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 525,000 
4.การเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสินและความ
ม่ันคง 

1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย - - 
2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

1 60,000 

3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 2 10,000 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1 500,000 

5.การเพิ่มศักยภาพเพ่ือเช่ือมโยง
โอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัด
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร - - 
๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ - - 
๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค - - 

6.การพัฒนาการบริหารภาครฐั 1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจาย
งบประมาณ 

- - 

2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 1 400,000 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 60,000 
4.พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 3 44,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการดําเนินการโครงการ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการกอสรางขยายถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขาภิบาล
16 (ขาง ธกส.) หมูที่ 2 บานโสกนา
ดี 

800,000 640,000 160,000  0 

2 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า หมูที่ 
1 บานโคก 

482,000 482,000   0 

3 ขยายเขตไฟฟาภายในเขตเทศบาล 1,179,935 640,744.88 497,000  42,190.12 
4 ขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชน 

หมูที่ 7 บานโคก 
470,000 470,000   0 

5 กอสรางปายสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

210,000 210,000   0 

 

แนวทางการพัฒนา 4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการสงเสริมการฝกอบรมของ

กลุมอาชีพสตรี 
170,000 155,895   14,105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการ“แปรงฟนถูกวิธี สุขภาพดี

ถวนหนา” 
10,000  10,000  0 

2 โครงการปฐมนิเทศกผูปกครองศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000  10,000  0 

3 โครงการฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับเด็กนักเรียน 

100,000    100,000 

4 โครงการจัดงานวันเด็กและเยาวชน
แหงชาติ 

50,000 49,585   415 

5 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000  20,000  0 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงิน

คงเหลอื 
1 โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบานโคก 
10,000  10,000  0 

2 โครงการ to be numberone 30,000    30,000 
3 โครงการแขงขันกีฬา นักเรยีน 

เยาวชน ประชาชน 
110,000 110,000   0 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 20,000    20,000 
2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถฯ 

150,000    150,000 

3 โครงการบุญประเพณีลอยกระทง 130,000 130,000   0 
4 โครงการบุญประเพณีสงกรานต 150,000 150,000   0 
5 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000 200,000   0 
6 โครงการหลอเทียนพรรษา 50,000 50,000   0 
7 อุดหนุนอําเภอโคกโพธ์ิไชย โครงการ

ประเพณีสรงนํ้าพระเจาใหญไชยวาน 
50,000 50,000   0 

 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาที่ 4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนผูปวย

เอดส 
60,000 42,000   18,000 

2 โครงการสงเสริมการสราง
หลักประกันรายไดใหแก คนพิการ 

1,344,000 1,276,800   30,000 

3 โครงการสงเสริมการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 

7,224,000 5,678,700   1,545,300 

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาผล
ผลิตภัณฑกลุมสตรี 

30,000 29,812   188 

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 93,000 88,155   4,845 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการสงเสริมการดาํเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

50,000  50,000  0 

2 โครงการอบรมประชาชนในการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

30,000 16,912   13,088 

3 โครงการดําเนินงานปองกันและ
แกไขการขาดสารไอโอดีน 

10,000  10,000  0 

4 โครงการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามปณธิาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมาร(ีวัคซีน) 

18,000 18,000   0 

5 โครงการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามปณธิาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมาร(ีสํารวจ) 

3,600 3,600   0 

6 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และนํ้าเสียเพ่ือควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีตอสุขภาพ สวัสดิ
ภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชน 

50,000    50,000 

7 โครงการ”ทองถิ่นไทยใสใจความ
สะอาด คนในชาติมีสุข” 

30,000  30,000  0 

8 โครงการฝกอบรมการจัดการขยะ
ชุมชน 

150,000    150,000 

9 โครงการบริการสาธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน 

60,000  60,000  0 



ยุทธศาสตรที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจายน้ําและจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงิน

คงเหลอื 
1 อุดหนุนขยายเขตประปา 642,316 639,850 10,000  2,466 

 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลอื 
1 โครงการจางเหมา ทําความสะอาด

ถนน 
844,800 741,325  250,000 353,475 

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(อําเภอ) 

25,000 25,000   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 4.การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความม่ันคง 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลอื 
1 โครงการศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศตส.อ.) 
60,000 60,000   0 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโดยเฉพาะดาํเนินการปองกัน
กลุมเส่ียง 

50,000  50,000  0 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร  
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน ในชวงเทศกาล 
60,000 46,932.70   13,067.30 

2 โครงการสรางวินัยจราจรเพ่ือลด
อุบัติเหตุ 

80,000 80,000   0 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงิน
คงเหลอื 

1 โครงการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติฯ 500,000 500,000   0 
2 โครงการแกไขปญหาอาชญากรรม 

โรคเอดส การพนัน การขยายตัว
ธุรกิจบริการทางเพศ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี 

30,000  30,000  0 

3 โครงการจัดตั้งศูนยปรองดอง
สมานฉันทระดับทองถิ่น 

15,000  15,000  0 

4 โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการ
พิทักษ รักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

10,000  10,000  0 

5 โครงการจัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

15,000  15,000  0 

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย 30,000    30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที ่6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
แนวทางการพัฒนาที ่1 บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครฐัและการเบิกจายงบประมาณ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน

คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  

ทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียน
ราษฎร 

20,000   250,000 270,000 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงิน
คงเหลอื 

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล 

250,000 250,000   0 

 

 
แนวทางการพัฒนาที ่3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน
คงเหลอื 

1 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งโตะ      60,000 60,000   0 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 4. พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพ่ิม ยอดเงิน
คงเหลือ 

1 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

20,000 1,530   18,470 

2 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค (SmartCard 
Reader) 

4,900 4,900   0 

3 โครงการสงเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

20,000  20,000  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


