
 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 

ตั้งแต่  ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
ประจ าปี  2561 

โครงการส านักงานปลดั 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลกูเธอฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี 
111,750.00 ข้อบัญญัติ 

2 โครงการคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน  และ
พนักงานจ้าง 

9,780.00 ข้อบัญญัติ 

3 โครงการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างทักษะ และสร้าง
ความสมาน สามัคคี แก่บุคลากร และผู้น า ฯลฯ ในต าบลโป่ง
ตาลอง 

283,300.00 ข้อบัญญัติ 

4 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย 9,114.00 ข้อบัญญัติ 

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ 5,000.00 ข้อบัญญัติ 

6 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพื่อระดม
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน – แก้ไขปัญหา  
เอดส์และการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

18,826.00 ข้อบัญญัติ 

7 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่น
ท่ีอยู่อาศัยในครอบครัว  เรื่อง ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

12,532.00 ข้อบัญญัติ 

8 เบ้ียยังชีพคนชราและค่าเบ้ียยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน
ท่ัวไปก าหนดวัตถุประสงค์) 

6,627,700.00 ข้อบัญญัติ 

9 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

16,500.00 ข้อบัญญัติ 

10 โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

16,500.00 ข้อบัญญัติ 

11 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 68,282.00 ข้อบัญญัติ 

12 โครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 26,362.00 ข้อบัญญัติ 

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 28,620.00 ข้อบัญญัติ 

14 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

14,310.00 ข้อบัญญัติ 



 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 

ตั้งแต่  ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
ประจ าปี  2561 

โครงการส านักงานปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
15 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน 79,934.00 ข้อบัญญัติ 

16 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า 

30,152.00 ข้อบัญญัติ 

17 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธุ์ปลา และบ ารุงรักษาปา่ตาม
แนวพระราชเสาวนีย์ 

32,728.00 ข้อบัญญัติ 

18 โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับต าบล 22,952.00  ข้อบัญญัติ 
 รวมทั้งสิ้น 7,414,342.00  



 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 

ตั้งแต่  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
ประจ าปี  2561 
โครงการกองช่าง 

 
ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง หมายเหต ุ

1 อุดหนุนการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลโปง่ตาลอง 

461,812.00 ข้อบัญญัต ิ

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซลี  หมู่ที่ 1   
บ้านโป่งตาลอง (สายทางหมู่ที่ 1 บ้านโปง่ตาลอง เช่ือมหมู่ที ่2   
บ้านหนองคุ้ม) 

494,444.00 จ่ายขาด 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 4) 497,000.00 จ่ายขาด 
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 2 บ้านหนองคุ้ม  

(ซอย 2  หนองคุ้ม – วังกระทะ)  
496,000.00 จ่ายขาด 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 3 บ้านโป่งไทร  เช่ือม   
หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 

497,000.00 จ่ายขาด 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  หมู่ที่ 3  บ้าน
โป่งไทร (สายทางหมู่ที่ 3 บ้านโปง่ไทร เช่ือมหมู่ที่ 2  
บ้านหนองคุ้ม) 

1,480,000.00 จ่ายขาด 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
บ้านปอหู (บริเวณต าหนักทิพย์พิมาน) 

485,000.00 จ่ายขาด 

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 175,000.00 จ่ายขาด 
9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซลี หมู่ที่ 4 

บ้านปอหู (ซอยสวนวีพี) 
493,000.00 จ่ายขาด 

10 โครงการก่อสร้างและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านปอห ู

846,000.00 ข้อบัญญัต ิ
   ก าลังด าเนินการ 

11 โครงการปรับปรงุถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่
ที่ 6 บ้านหนองจอก (สายทางหมูท่ี่6 บ้านหนองจอก เช่ือมหมู่ที่7 บ้าน
สระน้ าใส) 

1,030,000.00 จ่ายขาด 

12 โครงการปรับปรงุถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู่
ที่ 7 บ้านสระน้ าใส (สายทางหมู่ที่7 บ้านสระน้ าใส เช่ือมหมูท่ี่6  บ้าน
หนองจอก) 

1,006,000.00 จ่ายขาด 

13 โครงการขุดลอกคลอง (บรเิวณหน้าฝ่าย) หมูท่ี่ 7 บ้านสระน้ าใส 500,000.00 ข้อบัญญัต ิ
   ก าลังด าเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม 213,000.00 ข้อบัญญัต ิ
   ก าลังด าเนินการ 

15 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10  
บ้านหนองกรวด 

183,000.00 ข้อบัญญัต ิ



 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 

ตั้งแต่  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
ประจ าปี  2561 
โครงการกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง หมายเหต ุ
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง 415,000.00 ข้อบัญญัต ิ
17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 13  

บ้านโป่งฉนวน 
480,000.00 จ่ายขาด 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซลี หมูท่ี่ 13 
บ้านโป่งฉนวน 

373,000.00 จ่ายขาด 

 รวมท้ังสิ้น 10,125,256.00  



 
รายงานผลการด าเนินการของปีที่ผ่านมา 

ตั้งแต่  ตุลาคม  2561 – กันยายน  2561 
ประจ าปี  2561 

โครงการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบจ่ายจริง หมายเหต ุ
1 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมวันเด็ก 30,000.00 ข้อบัญญัต ิ
2 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 15,000.00 ข้อบัญญัต ิ
3 อาหารเสริม (นม) เด็กอนบุาล  และเด็กประถมศึกษาที่ 1-6 1,252,169.00 ข้อบัญญัต ิ
4 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 107,031.00 ข้อบัญญัต ิ
5 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 113,900.00 ข้อบัญญัต ิ
6 โครงการเงินสนบัสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 275,820.00 ข้อบัญญัต ิ
7 โครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียน 2,677,260.00 ข้อบัญญัต ิ
8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

สู่อาชีพ” 
20,000.00 ข้อบัญญัต ิ

9 อุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ 20,000.00 ข้อบัญญัต ิ
10 อุดหนุนโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพสู่อาชีพ 20,000.00 ข้อบัญญัต ิ
11 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนด้านวิทยาศาสตร์ 20,000.00 ข้อบัญญัต ิ
12 อุดหนุนโครงการพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 
20,000.00 ข้อบัญญัต ิ

13 โครงการสง่เสรมิและจัดกจิกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ 47,850.00 ข้อบัญญัต ิ
14 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  งานราชพิธีและงานประเพณี

วัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง 
20,000.00 ข้อบัญญัต ิ

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน  ต้านภัยยาเสพติด 150,000.00 ข้อบัญญัต ิ
16 โครงการจัดกจิกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 30,550.00 ข้อบัญญัต ิ
17 โครงการปรับภูมทิัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโปง่ตาลอง 99,000.00 ข้อบัญญัต ิ

รวมท้ังสิ้น 4,918,580.00  


