
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค-บริโภค 18,900.00         
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะพร้าวถึงคลองชลประทานและซอย 14 บ้าน

นายไพรวลัถึงคลองชลประทาน บ้านแม่ทรายค้า หมู่ที ่6
1,500,000.00    

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยถนนคันคลองชลประทานบ้าน จ.ส.อ.บุญทร) 
บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที ่3

320,000.00       

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางส้าราญ เทพค้าปลิว) 
บ้านห้วยทราย หมู่ที ่4

285,000.00       

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8 153,000.00       
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน ้า (ซอยบ้านผู้ช่วยเสาร์แก้ว  ชมภูแก้ว)

บ้านห้วยทราย หมู่ที ่4
996,000.00       

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน ้า ซอย 2 ฝ่ังตะวนัตก
บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1

890,000.00       

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อระบบระบายน ้า ซอย 4
บ้านห้วยทราย หมู่ที ่4

497,500.00       

9 โครงการก่อสร้างผิวจราจร พร้อมระบบระบายน ้าภายในซอย 1
บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที ่12

878,000.00       

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า (นางค้ามวน ปันทะสืบ)
บ้านห้วยฮี หมู่ที ่7

950,000.00       

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า (ปากทางซอย 5 ถึง ปากทางซอย 8)
บ้านห้วยฮี หมู่ที ่7

590,800.00       

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 11
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

112,577.01       

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 5 โซนล้าปางวลิล์
บ้านวงัหม้อพัฒนา หมู่ที ่11

576,000.00       

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 7 (เชื่อมจากท่อลอดแขวงทางหลวงถึงระบบระบายน ้าเดิม)
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8

678,000.00       

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 7
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

100,716.56       

16 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 9 เชื่อมซอย 10
(ซอยลาบวงัหม้อ)
บ้านวงัหม้อ หมู่ที ่2

329,000.00       

17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยข้างบ้านนายธรรมนูญ  เรืองวฒันานนท์
บ้านวงัหม้อ หมู่ที ่2

103,400.00       

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลต้นธงชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า พร้อมก่อสร้างผิวจราจรถนนภายในซอย 4
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

523,000.00       

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

439,000.00       

20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าภายใน ซอย 1 (ร้านท่อไอเสีย)
บ้านวงัหม้อพัฒนา หมู่ที ่11

560,000.00       

21 โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน ้า
บ้านใหม่จ้าบอน หมู่ที ่9

549,000.00       

22 ค่าบ้ารุงรักษา ปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนต่างๆ หรือปรับปรุงระบบระบายน ้า โดยการปรับปรุงเปล่ียน
ฝาปิดรางระบายน ้า และบ่อพักฯลฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาลต้าบลต้นธงชัย

487,590.00       

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 (หนองปง) และ ซอย 6
บ้านแม่ทรายค้า หมู่ที ่6

105,000.00       

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ซอย 1
บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที ่12

880,000.00       

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน
บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที ่3

600,000.00       

26 โครงการปรับปรุงผิวถนน ซอย 1 
บ้านวงัหม้อ หมู่ที ่2

750,000.00       

27 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ้านวน 3 จุด
บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1

180,000.00       

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8

172,700.00       

29 ค่าจ้างออกแบบหรือรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 69,900.00         
14,295,083.57 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

รวม



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธก์ารควบคุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่า 17,685.00         
2 โครงการ Big Cleaning Day 29,490.00         
3 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดการขยะต้นทางตามหลัก 3R 45,250.00         
4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัล้าปาง โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวดัล้าปาง
504,000.00       

5 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 75,516.00         
6 โครงการรักป่า รักน ้า รักแผ่นดิน 9,190.00           

681,131.00      

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 19,000.00         
2 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 83,938.57         
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 49,860.00         
4 อุดหนุนทีท่้าการปกครองอ้าเภอเมืองล้าปาง (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)
4,500.00           

5 โครงการนิเทศและประเมินการด้าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต้าบลต้นธงชัย 4,540.00           
6 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 171,170.00       
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนัเด็กเล็ก) 447,120.00       
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 141,300.00       
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 7,200.00           

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 7,200.00           
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 10,800.00         
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
15,480.00         

13 โครงการอบรมดูแลและเสริมสร้างสุขภาพเด็ก 14,025.00         
14 ค่าวสัดุอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน (324,480) ส้าหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าปาง (ธงชัยศึกษา)
15 ค่าวสัดุอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน (224,640) ส้าหรับโรงเรียนธงชัยวทิยา
16 ค่าวสัดุอาหารเสริมนมเด็ก ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื นทีต้่าบลต้นธงชัย 145,467.70       
17 อุดหนุนโรงเรียนธงชัยวทิยา (โครงการอาหารกลางวนั) 370,400.00       
18 อุดหนุนโรงเรียนธงชัยวทิยา (โครงการพัฒนาคุณภพชีวติเด็กและเยาวชน) 153,900.00       
19 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองล้าปาง(ธงชัยศึกษา) (โครงการอาหารกลางวนั) 558,980.00       
20 ค่าจ้างส้ารวจข้อมูลสัตวแ์ละขึ นทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย 7,443.00           
21 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 415,549.00       
22 โครงการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 40,250.00         
23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการต้าบลต้นธงชัย 48,606.00         
24 โครงการเสริมสร้างบทบาทพื นทีส่ร้างสรรค์ส้าหรับเด็กและเยาวชน 79,708.40         
25 โครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในเขตพื นทีต้่าบลต้นธงชัย 10,000.00         
26 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1
549,000.00       

27 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8

120,000.00       

28 โครงการติดตั งป้ายบอกชื่อซอยภายในหมู่บ้าน
บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1

84,728.00         

29 โครงการติดตั งป้ายบอกชื่อซอยภายในหมู่บ้าน
บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที ่12

170,400.00       

30 โครงการติดตั งป้ายบอกชื่อซอยภายในหมู่บ้าน
บ้านวงัหม้อพัฒนา หมู่ที ่11

173,300.00       

400,466.48       



31 โครงการติดตั งป้ายบอกชื่อซอยภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

130,100.00       

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ)

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

32 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
บ้านจ้าบอน หมู่ที ่10

285,000.00       

33 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลพิชัย โครงการความร่วมมือระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอเมืองล้าปาง"

30,000.00         

34 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้าบลต้นธงชัย (ศพค.) โครงการส่งเสริมการสร้างสัมภันธ
ภาพทีดี่ในครอบครัว

25,000.00         

35 วสัดุดนตรี 11,962.60         
36 โครงการตามรอยศรัทธา ไหวส้าอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก 94,696.00         
37 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน

บ้านศรีดอนชัย หมู่ที ่5
1,850,000.00    

38 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองออกก้าลังกายลานกีฬา(บ้านกลางทุง่)
บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที ่3

310,000.00       

39 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจ้าหมู่บ้าน 
พร้อมติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง บ้านจ้าบอน หมู่ที ่10

490,000.00       

40 อุดหนุนโรงเรียนธงชัยวทิยา โครงการค่ายคุณธรรมน้าชีวติหลีกภัยยาเสพติด 30,000.00         
41 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,898,200.00  
42 เบี ยยังชีพคนพิการ 5,151,200.00    
43 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 206,000.00       
44 ส้ารองจ่าย 1,197,855.00    
45 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต้าบลต้นธงชัย 50,000.00         
46 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื นทีเ่ทศบาลต้าบลต้นธงชัย
320,000.00       

36,384,345.75 

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย
บ้านวงัหม้อพัฒนา หมู่ที ่11

19,819.00         

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามัดย้อม
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8

29,012.20         

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ
บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1

29,996.00         

5 อุดหนุนอ้าเภอเมืองล้าปาง โครงการกิจกรรมงานฤดูหนาวและกาชาดนครล้าปาง 7,930.00           

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม



6 โครงการหน้าบ้านสวยงาม (ถนนสายล้าปาง-แจ้ห่ม) 498,000.00       
584,757.20

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 ค่าจ้างเหมาบริการ (สป.) 570,020.26       
2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 63,262.00         
5 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของบุคลากร

เทศบาลต้าบลต้นธงชัย
36,750.00         

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลต้าบลต้นธงชัย 296,940.00       
8 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (งานบริหารงานทัว่ไป) 701,281.80       

11 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานทีภ่ายในทีท่้าการเทศบาลต้าบลต้นธงชัย 127,800.00       
12 โครงการปรับปรุงข้อมูลงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 390,000.00       
13 โครงการให้ความรู้และบริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนทีใ่ห้แก่ประชาชนต้าบลต้นธงชัย 19,860.00         
14 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 18,200.00         
15 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (งานการศึกษา) 77,439.50         
16 ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) 189,000.00       
18 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) 167,660.00       
21 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 144,220.00       
22 ค่าจ้างเหมาบริการ (งานก้าจัดขยะ) 177,200.00       
23 ค่าวสัดุการเกษตร 28,715.00         
24 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,179.00       
25 เงินบ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 76,126.82         
26 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 933,000.00       

4,208,654.38
56,153,971.90

รวม
รวมงบประมาณทัง้สิ้น 5 ยุทธศาสตร์

รวม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ซอย 11 (บ่อปลาตาลเด่ียว)
หมู่ที ่1 บ้านต้นธงชัย

480,000.00       

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ซอยริมวงั
หมู่ที ่2 บ้านวงัหม้อ

482,000.00       

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 จุด
หมู่ที ่3 บ้านพระเจ้าทันใจ

256,800.00       

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยบ้าน ร.ท.ไพบูลย์  รู้ท้านอง
หมู่ที ่3 บ้านพระเจ้าทันใจ

243,000.00       

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย RMC. กิ่วลม คลองซอย 29.9L
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทราย

485,700.00       

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร จ้านวน 3 จุด
หมู่ที ่5 บ้านศรีดอนชัย

486,300.00       

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 จุด
หมู่ที ่6 บ้านแม่ทรายค้า

480,900.00       

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร จ้านวน 2 จุด
หมู่ที ่7 บ้านห้วยฮี

488,000.00       

9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร จ้านวน 3 จุด
หมู่ที ่8 บ้านนาป้อใต้

486,000.00       

10 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร จ้านวน 2 จุด
หมู่ที ่9 บ้านใหม่จ้าบอน

485,500.00       

11 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร จ้านวน 3 จุด
หมู่ที ่10 บ้านจ้าบอน

485,500.00       

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองหม้อพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณศาลเจา้บ้าน
หมูท่ี ่11 บ้านวงัหม้อพฒันา

319,000.00       

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ซอยบ้าน ร.ต.ท.ณรงค์ศักด์ิ  จันทร์เขียว
หมู่ที ่11 บ้านวงัหม้อพัฒนา

163,000.00       

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 จุด
หมู่ที ่12 บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว

480,000.00       

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนสายส่ีรวมใจ
หมู่ที ่12 บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว

93,000.00         

16 โครงการขยายผิวจราจร จ้านวน 6 จุด
หมู่ที ่13 บ้านหนองละคอนพัฒนา

494,000.00       

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กรณีจ่ายเงนิสะสม+เงนิทุนส ารองเงนิสะสม+โอนตั้งเป็นรายการใหม่
เทศบาลต าบลต้นธงชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง



17 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที ่8 บ้านนาป้อใต้

362,900.00       

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทราย

238,060.00       

19 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที ่6 บ้านแม่ทรายค้า

431,960.00       

20 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที ่8 บ้านนาป้อใต้

325,460.00       

21 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที ่7 บ้านห้วยฮี

176,100.00       

22 โครงการก่อสร้างดาดล้าเหมืองไส้ไก่ หนองฆ้องค้า
หมู่ที ่1 บ้านต้นธงชัย

41,900.00         

23 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1 -
บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว (เหมืองกลาง) หมู่ที ่12
หมู่ที ่1 บ้านต้นธงชัย

493,000.00       

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าซอย 6 จากบ้านครูศรีรวง สุรินทร์-หน้าบ้านนางเหรียญ  เยสุวรรณ
หมู่ที ่2 บ้านวงัหม้อ

207,000.00       

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 9 จากสามแยกร้านลาบวงัหม้อ - ซอยริมวงั
หมู่ที ่2 บ้าวงัหม้อ

495,000.00       

26 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรบริเวณหน้าบ้านนายศรีจันทร์ มะวงค์ ถึงหน้าบ้านนายอาคม วงศ์ค้า
หมู่ที ่3 บ้านพระเจ้าทันใจ

230,000.00       

27 โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน (บริเวณโค้งหน้าบ้านนายจรวย)
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทราย

270,000.00       

28 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทราย

50,000.00         

29 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า
หมู่ที ่4 บ้านห้วยทราย

75,000.00         

30 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายหล่ายโต้ง
หมู่ที ่5 บ้านศรีดอนชัย

372,000.00       

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย
หมู่ที ่6 บ้านแม่ทรายค้า

361,000.00       

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16
หมู่ที ่6 บ้านแม่ทรายค้า

191,000.00       

33 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยบ้านนายอ้านวย  กันทาค้า (ซอย 10)
หมู่ที ่7 บ้านห้วยฮี

482,000.00       

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. ซอย 4/1
หมู่ที ่8 บ้านนาป้อใต้

492,000.00       

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)



35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/9
หมู่ที ่12 บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว

115,200.00       

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

36 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 1
หมู่ที ่13 บ้านหนองละคอนพัฒนา

188,000.00       

37 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอย 7
หมู่ที ่13 บ้านหนองละคอนพัฒนา

145,000.00       

6,329,580.00

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านต้นธงชัย หมู่ที ่1

20,000.00

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านวงัหม้อ หมู่ที ่2

20,000.00

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที ่3

20,000.00

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านห้วยทราย หมู่ที ่4

20,000.00

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านศรีดอนชัย หมู่ที ่5

20,000.00

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านแม่ทรายค้า หมู่ที ่6

20,000.00

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านห้วยฮี หมู่ที ่7

20,000.00

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านนาป้อใต้ หมู่ที ่8

20,000.00

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านใหม่จ้าบอน หมู่ที ่9

20,000.00

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านจ้าบอน หมู่ที ่10

20,000.00

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านวงัหม้อพัฒนา หมู่ที ่11

20,000.00

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านวงัหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที ่12

20,000.00

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)

รวม

2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที ่13

20,000.00

260,000.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ทีเ่บิกจ่าย

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลต้นธงชัย 115,160.00
115,160.00

6,704,740.00

รวม

รวม
รวมจ่ายเงนิสะสม+โอนตั้งเป็นรายการใหม่ทัง้สิ้น


