
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

ของ 
 

 
 

องค์การบริหารสว่นตำบลค้อใต้             
อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

 
 
 



 
คำนำ 

  

  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม         
ผลการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  โดยได้แสดงรายรับ รายจ่ายและแสดง
จำนวนโครงการที่ดำเนินงานจริงตามนโยบายที่ได้แถลงไว้และได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  เพื่อให้
ได้ทราบถึงการดำเนินงานที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน                 
อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม ซ่ึงการปฏิบัติงานสำเร็จไปได้ด้วยนี้เพราะได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้   
 

จึงขอขอบพระคุณ  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 

                                                         (นายชัยยงค์  สายมายา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------- 
 

เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค้อใต้ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ทุกท่าน 

 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง   ได้ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลค้อใต้  ให้กระผม นายชัยยยงค์   สายมายา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้และกระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ  
และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์  ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้
กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตำบล คือ “พัฒนาค้อใต้ให้น่า
อยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี สร้างสามัคคีในชุมชน” ซ่ึงตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือ
เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา 

  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กระผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้  กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓           ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวางแผน 
                  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน          
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ต่อไป องค์การบริหารส่วนค้อใต้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เม่ือวันที่             
๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์ 39   3,966,000  26  1,715,000  19  1,120,900  17     821,000  18  1,028,000  
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 75   16,319,000  75  17,694,100  31 5,802,300 32 7,955,000 28 4,510,000 
การพัฒนาการ
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม 

        
16   1,250,000  

           
9   670,000  

           
3   190,000  

           
4   390,000  

           
3   190,000  

การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 9   1,125,000  

           
4   550,000  

           
3   330,000  

           
3   330,000  

           
3   330,000  

 
รวม   139  

  
22,660,000  

    
114   20,629,100  

      
56   7,443,200  

      
56    9,496,000  

      
52    6,058,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดทำงบประมาณ 

รายรับ สำหรับงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยรายได้โดยจำแนกออกเป็นดังนี ้

ท่ี รายรับ ประมาณการตาม 
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ 

รับจริง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ก. รายได้จัดเก็บเอง   
1 หมวดภาษีอากร ๒๐๐,000.00 ๗๘,๖๑๖.๐๘ 

1.1 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ๑๖๐,000.00 ๒๙,๑๒๓.๐๘ 
1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.00 ๓๘.๐๐ 
1.3 ภาษีบำรุงท้องท่ี 0.00 0.00 
1.4 ภาษีป้าย ๔๐,000.00 ๔๙,๔๕๕.๐๐ 

2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๑๐๙,000.00 ๕,๐๕๕.๒๐ 
2.1 ค่าปรับผิดสัญญา ๑๐0,000.00 0.00 
2.2 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
1,000.00 0.00 

2.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   1,000.00 ๘๐.๐๐ 
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,000.00 ๗๐๐.๐๐ 
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ

การโฆษณา 
1,000.00 ๒๐.๐๐ 

2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 1,000.00 ๑,๕๑๓.๒๐ 
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๒,000.00 ๒๔๒.๐๐ 
2.๘ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง 1,000.00 ๒,๑๔๐.๐๐ 
2.๙ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 ๓๖๐.๐๐ 

๒.๑๐ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๕0,000.00 ๓๕๔,๒๙๙.๔๐ 

3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ๓๕0,000.00 ๓๕๔,๒๙๙.๔๐ 
4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2๔0,000.00 ๒๘๐,๓๖๐.๐๐ 

4.1 ค่าขายแบบแปลน 40,000.00 ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ 
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ๒๐0,000.00 ๑๖๔,๓๖๐.๐๐ 

๕ หมวดรายได้จากทุน ๓,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๑๑.๐๐ 
๕.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.๒ รายได้จากทุนอื่น ๆ ๐.๐๐ ๖,๘๑๑.๐๐ 

 ข.  ภาษีจัดสรร   
 หมวดภาษีจัดสรร 1๗,๕๙๘,000.00 1๗,๔๑๕,๑๘๒.๘๓ 

1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ๙,000,000.00 ๘,๗๕๑,๖๔๒.๕๑ 
2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๑๐๐,๐๐๐.00 ๓๖,๑๘๕.๒๒ 
3 ภาษีสุรา 0.00 0.00 
4 ภาษีสรรพสามิต 5,๐00,000.00 ๕,๑๓๘,๓๒๕.๐๔ 
5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,200,000.00 ๒,๔๖๘,๐๒๘,๕๘ 



๖ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน ๓๒0,000.00 ๔๑๔,๓๒๐.๙๑ 
๗ ค่าภาคหลวงแร่ ๓๘,000.00 ๔๒,๗๐๘.๘๘ 
ท่ี รายรับ ประมาณการตาม

ข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ 
รับจริง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 40,000.00 ๔๕,๖๓๒.๖๙ 
๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 9๐0,000.00 ๕๑๘,๓๓๙.๐๐ 

๑๐ ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 
 ค.  เงินอุดหนุน   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2๐,๕00,000.00 ๒๑,๘๖๗,๖๒๖.๐๐ 
1 เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 
2๐,๕00,000.00 ๒๑,๘๖๗,๖๒๖.๐๐ 

 

รายจ่าย สำหรับงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   
ประกอบด้วยรายจ่ายโดยจำแนกออกเปน็ดังนี้ 

 

ท่ี รายจ่าย ประมาณการตาม
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ 

จ่ายจริง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

1 หมวดงบกลาง 11,๐๕๗,๗0๗.00 ๑๐,๖๗๑,๐๙๗.๐๐ 
2 หมวดงบบุคลากร 1๑,๙๘๑,๐๔๗.๐0 ๑๑,๔๖๕,๖๐๘.๖๖ 
3 หมวดงบดำเนินงาน ๗,8๓๖,๖๔๖.๐0 ๕,๕๓๙,๑๔๘.๓๒ 
4 หมวดงบลงทุน ๕,๗๔๒,๖๐๐.00 ๕,๕๑๕,๑๐๙.๐๐ 
5 หมวดงบรายจ่ายอื่น 25,000.00 ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
6 หมวดเงินอุดหนุน 2,๓๕๗,000.00 ๑,๗๘๒,๐๒๗.๐๔ 
 รวม 3๙,000,000.00 ๓๔,๙๘๗,๙๙๐.๐๒ 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๒  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ 3
๙,000,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 1๗ ๘๖๑,๔83.00 
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕๑ ๓๓,๗๑๒,๖๐๘.00 
การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - - 
การพัฒนาการท่องเที่ยว - - 

รวม ๖๘ ๓๔,๕๗๔,0๙๑.๐๐ 
 

 



 

รายละเอียดโครงการ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 
 
  

30,000.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มี
พัฒนาการสมวัย และเสริม
สรางการเรียนรู้ด้าน
วิชาการและการศึกษา 

1 คร้ัง/ป ี
 
  

2. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 
  

51,000.00 กองการศึกษา 

- เพื่อสร้างความสามัคคใีน
ชุมชน/สร้างนิสัยรักการ
ออกกำลังกาย - เพื่อให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

1 คร้ัง/ป ี
 
 
  

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ก่อสร้างลานคอนกรีตที่ทำ
การ อบต.บ้านค้อใต้ 
  

๘๕,๐๐0.00 กองช่าง 
- เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่
สาธารณะให้เกิดประโยชน์  

1 แห่ง 
 
  

4. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

สร้างร้ัวรอบสนามฟุตซอ
ลบ้านหนองแค 
 
  

202,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกันลูกฟุตซอล 
กระเด็นออกถนน อาคาร
บ้านเรือน อาจเกิดอุบัติเหตุ
ได้ 

ขนาดกว้าง 23 เมตร 
ยาว 42 เมตร 
 
  

5. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

ติดต้ังตาข่ายรอบสนามกีฬา 
 
 
  

187,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกันลูกฟุต
ซอลหรือ ฟุตบอลกระเด็น
ออกถนน อาคารบ้านเรือน 
อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 

๑ แห่ง 
 
 
  

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 
  

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 
-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน  

50 คน 
  

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

เยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
  

10,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อสร้างความรัก ความ
ผูกพัน เอาใจใส่ต่อ
สวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  

ผู้พิการและผู้ดูแล 
 
  

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ส่งเสริมความเข้มแขง็และ
พัฒนาศักยภาพผู้พิการและ
ผู้ดูแล 
  

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
พิการและผู้ดูแล 
  

ผู้พิการและผู้ดูแล 
 
  

9. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
  

22,433.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อดำเนินงานงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
  

1 คร้ัง/ป ี
 
 
  

10. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
 
  

๓๐,๐๐๐.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออกและยุงลาย 

1 คร้ัง/ป ี
 
  

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร

ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

30,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 
-เพื่อป้องกัน/ควบคุม
ปัญหาการแพร่ระบาดของ

1 คร้ัง/ป ี
 



มนุษย์   
  

โรคพิษสุนัขบ้า 
  

 
  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

12. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
  

20,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อจัดทำข้อมูลสัตว์ 
ประเภทแมว สุนัขในพื้นที ่
  

1 คร้ัง/ป ี
 
  

13. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
  

25,000.00  กองการศึกษา 

-เพื่อให้เด็กได้รับสาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ 
 
  

เด็กปฐมวัย ต.ค้อใต้ 
 
 
  

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 
  

7,900.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

-เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และสตรี ป้องกันปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี  

50 คน 
 
  

15. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
 
  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
ตนเอง 

50,450.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

-เพื่อป้องกัน/ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-
19) 
 
  

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 100 คน 
 
 
  

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ
 
  

40,000.00 
กองสวัสดิการ

สังคม  

เพื่อพัฒนาความรู้ และ
ศักยภาพของผู้สงูอาย ุ
  

90 คน 
 
  

17. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา 
หมู่บ้านบ้านนาสมบูรณ ์
 
 
  

203,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
 
 
  

ท่อจ่ายน้ำขนาด 3 น้ิว 
ความยาว 950 เมตร 
ขนาด 2 น้ิว ยาว 770 
เมตร 
  

18. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
รอบหมู่บ้านบ้านหนองแคสอง 
(2 ช่วง) 
 
 
 
 
  

387,000.00 กองช่าง 

- เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขงัถนน  
- เพื่อให้มีที่รองรับน้ำเสีย 
จากบ้านเรือน 
 
 
 
 
  

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
0.64x0.60 เมตร 
ยาว 71 เมตร พร้อม
บ่อพัก 3 บ่อ ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 
0.64x0.60 เมตร 
ยาว 123 เมตร พร้อม
บ่อพัก 1 บ่อ  

19. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง 
บ้านขาม-ทางหลวงหมายเลข 
22 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 362 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01  

20. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง
แค- ป้าช้าบ้านหนองแค ม.2 
 
  

198,000.00 

 

กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
  

21. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง 
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขต
วิทยาคาร) 
 

397,900.00 

 

กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ คต.-01 



        

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

22. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายชุมพล-หนองกุง 
 
 
  

49,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
เฉพาะช่วงที่ชำรุด
เสียหาย ปริมาตรลูกรัง 
433 ลบ.ม. 
  

23. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายใน
หมู่บ้าน สายคำเจริญ ซอย 
14 
 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตาม แบบ คต.-01 
  

24. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
หมู่บ้าน บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 
 
  

347,600.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
  

25. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญชู
ร่วม สุข บ้านนาสมบูรณ ์
 
  

149,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 259 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
  

26. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

ก่อสร้างถนน คสล.สายขาม
พัฒนา- ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 22 
 
  

397,900.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
  

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 140 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตาม แบบ คต.-01 
  

๒๗. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
  

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสาย บ้านชุมพล-
หนองโข่ย 
 
 
  

348,000.00 กองช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
 
 
  

เสาไฟฟ้าแรงต่ำ 20 
ต้น หม้อแปลง 30 
KVA 1 ชุด ระยะ ทาง
รวม 1,040 เมตร 
  

๒๘. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ขุดลอกหนองโข่ย บ้านหนอง
โข่ย หมู่ที่ 6 
  

359,000.00 กองช่าง 

- เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 
 - เพื่อปรับปรุงไม่ให้มี
ความต้ืนเขิน 

ขนาดกว้าง 72 เมตร 
ยาว 72 เมตร ลึก 
4.50 เมตร 
  

๒๙ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ก่อสร้างร้ัวรอบที่สาธารณะ 
หนองบะกลาง ม.1  

293,000.00 กองช่าง 

- เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธาณะ 
 
  

สูง 1.50 เมตร ความ
ยาวร้ัว 922 เมตร 
 
  

3๐. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

ต่อเติมที่ทำการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลค้อใต้  

282,000.00 กองช่าง 

-เพื่อให้มีสถานที่รองรับ
การบริการประชาชน
เพียงพอ 
  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 10.50 มตร สูง 
2.50 เมตร 
  

3๑. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

30,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับติด
ยาเสพติด  
-ป้องกันปัญหายาเสพติด  

100 คน 
 
  



  

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

3๒. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

จัดทำเว็บไซต์ อบต. 
 
 
  

20,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลค้อใต้ แก่
ประชาชน 

1 เว็บ 
 
 
 
  

3๓. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล (ปี
ใหม่,สงกรานต์) 

27,908.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อลดและป้องกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และ
เป็นการให้บริการ
ประชาชน 

2 คร้ัง/ป ี
 
  

3๔. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

อบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภยั 
 
  

60,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน 

50 คน 
 
  

3๕. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
  

27,000.00 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

- เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในตำบล - เพื่อให้การ
กำจัดขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

10 หมู่บ้าน 
 
  

3๖. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้าน 
ค้อใต้ ม.1 
  

65,000.00 กองช่าง 

- เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคมให้มคีวาม
แข็งแรง 
  

ขนาดกว้าง 4.70 เมตร 
ยาว 13 เมตร 
  

๓๗. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
  

การประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
อำนวยความสะดวกร่วมงาน 
รัฐพิธ ี
  

๒๐,๐๐0.00 กองการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาติ 

ตามแนวนโบบาย และ
หนังสือสั่งการฯ 
 
  

๓๘. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติม/ซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ 
  

142,000.00 กองช่าง 

- เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ข้าราชการ 
  

2 หลัง 
 
  

๓๙. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ รายได้โดยการจัดทำ 
ปรับข้อมูล แผนทีภ่าษี 

150,000.00 กองคลัง 
-เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
แผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
  

10 หมู่บ้าน 
 
  

๔๐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสระ
แดง- วังบักตู้ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 199 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 
 

๔๑ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน คำเจริญ 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ 
คต.-01 
 

๔๒ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้านหนองโข่ย 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 37 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตาม แบบ 
คต.- 01 -ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 180 



   เมตร หนา 0.15 เมตร 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

๔๓ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้านท่าวัด 
 
 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐    
ตร.ม. 

๔๔ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
บุญชูร่วมสุข 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๙๙ เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗๙๖     
ตร.ม. 

๔๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ขาม-ทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.00 กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐    
ตร.ม. 

๔๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองแค-ปา่ช้าสาธารณะ 
บ้านหนองแค ม.๒ 
 

๙๙๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๖๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ 
ตร.ม. 

๔๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในตำบลค้อใต้ บ้านขาม 
ม.๓ 
 
 

๒๔๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ภายในตำบล พื้นที่ 
๓๖๖.๙๖ ตร.ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

๔๘ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ขาม-ทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
 
 

๔๐๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๘๐    
ตร.ม. 

๔๙ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
ซอยเรียบหนองบองใหญ่ 
บ้านขาม ม.๓ 
 

๙๑,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๓ เมตร หนา 
0.15 เมตร     หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ 
ตร.ม. 

๕๐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
สระแดง-วัดใหม่บ้านหนองกุง 
บ้านชุมพล ม.๔ 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗๒๕    
ตร.ม. 

๕๑ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
หมู่บ้าน คำเจริญ ม.๕ 
 
 
 

๔๙๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๔๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ 
ตร.ม. 
 

๕๒ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ท่าวัด-ชุมพล บ้านท่าวัด ม.๗ 
 

๒๗๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๙๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือ



 
 

 
 

 พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ 
ตร.ม. 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

๕๓ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย
บุญชูร่วมสุข 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๒๑๔ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๙ 
ตร.ม. 

๕๔ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
ซอยสุขพัฒนา ๒ บ้านขาม
พัฒนา   ม. ๙ 
 
 
 

๑๖๗,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๘๕ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ 
ตร.ม. 
 

๕๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง
ขามพัฒนา-ดอนป่าก้าว บ้าน
ขามพัฒนา ม.๙ 
 
 

๓๓๓,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๑ เมตร หนา 
0.15 เมตร   หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ 
ตร.ม. 

๕๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย
สว่างพัฒนา ๑ บ้านค้อใต้ ม.
๑ 
 
 

๒๐๒,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ถนน  
 
 

ขนาดกว้าง ๐.๖๔ ม. 
ลึก ๐.๖๒ ม. ยาว ๙๑ 
ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 
๔ บ่อ 

๕๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ผิวดินขนาดกลาง บ้านหนอง
โข่ย  ม. ๖ 
 

๒,๒๑๙,๐๐๐ กองช่าง 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค 
 

ประปาผิวดินขนาด
กลาง 
 
 

๕๘ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ขุดลอกหนองแค บ้านหนอง
แค ม.๒ 
 

๔๘๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภคและ
ทำการเกษตร 

ขนาดกว้าง ๓๔ ม. ยาว 
๑๑๘ ม. ลึก ๓ ม. 
 

๕๙ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้าน
ท่าวัด ม.๗ 
 
 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำทำการเกษตร 
 
 

ขนาดกว้าง ๑๔ ม. ยาว 
๒๕๐ ม. ลึก ๒ ม. 
พร้อมปรับปรุงสันฝาย 
สูง ๑ ม. 
 

๖๐ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน 
บ้านค้อใต้ ม.๑ 
 

๙๖,๕๐๐.๐๐ กองช่าง 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภค 
 

ระบบประปา ๑ แห่ง 
 
 

๖๑ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
บ้านชุมพล ม.๔ 
 

๔๔,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภคและ
ทำการเกษตร 

ระบบประปาภูเขา ๑ 
แห่ง 
 

๖๒ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ขุดลอกหนองบะกลาง บ้าน
ค้อใต้ ม.๑ 
 

๑,๘๒๖,๐๐๐ กองช่าง 
-เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการอุปโภคและ
ทำการเกษตร 

ดินขุดไม่น้อยกว่า 
๓๐,๖๗๗.๔๕ ลบ.ม. 
 

๖๓ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

พัฒ นาคุณภ าพการศึกษา 
ด้านโทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศพด. ขามพัฒนา 

๓๐,๗๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
-เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็กๆ 
 

DLTV จำนวน ๑ เคร่ือง 
 
 

๖๔ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ขาม-ตำบลหนองหลวง บ้าน
ขามพัฒนา ม.๙ 

๔,๙๔๙,๐๐๐ กองช่าง 
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๗๔๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม 



   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘,๗๐๐ ตร.ม. 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ ผลผลิต 

๖๕ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ขาม-แยกทางหลวงแผ่นดิน
ห มาย เลข  ๒ ๒  บ้ าน ข าม
พัฒนา ม.๙ 

๗,๒๕๕,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ ตร.ม. 

๖๖ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง
โคกกลาง-ดอนป่าก้าว บ้าน
ขามพัฒนา ม.๙ 
 

๓,๐๑๗,๐๐๐ กองช่าง 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๑๕ เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔,๐๖๐ ตร.ม. 

๖๗ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 
 
 
 

๘๕๔,๐๐๐.๐๐ สำนักปลัด 

-เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

รถบรรทุกดีเซล จำนวน 
๑ คัน 
 
 

๖๘ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองแค-ปา่ช้าสาธารณะ 
บ้านหนองแค ม.๒ 
 
 

๙๙๙,๐๐๐.๐๐ 
 

กองช่าง 
 

- เพื่อให้ประชาชนสัญจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๓๖๐ ม. หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ 
ตร.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยขา้ง
ละ ๐.๕๐ ม. 

 
 

(งบกลาง) 
ลำดับที่ รายการ งบประมาณ(จ่ายจริง) หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ ๖๗,๐๐๐.๐๐  

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๗,๙๓๐,๙๐๐.๐๐  
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๙๘๗,๒๐๐.๐๐  
4 เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถ่ิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐  
5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๐๗,๔๔๓.๐๐  
๖ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๔,๘๘๕.๐๐  
๗ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  
๘ เงินสำรองจ่าย ๒๕๘,๖๖๙.๐๐  

รวม ๑๐,๖๗๑,๐๙๗.๐๐  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ในการดำเนินงานตามนโยบายที่กล่าวข้างต้นนั้น  จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ หาก

ไม่ได้ 
รับความร่วมมือที่ดีจากทุก ๆ ฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่าน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่าน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  ตลอดจนส่วนราชการที่

เก่ียวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อใต้ทุกท่าน ซ่ึงการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น 

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ได้

กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระผมมีความมุ่งม่ัน และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน  โดยปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ในคร้ังที่ได้รับตำแหน่งนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความเจริญ
ให้กับชุมชนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลค้อใต้ให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงกระผมได้ดำเนินการภายใต้การบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้   ในบางคร้ังการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการเก่ียวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน กระผมจึงได้ดำเนินการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นกระผมจึงขอขอบคุณ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  ท่านกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้องและ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อใต้ ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการบริหารราชการของ
กระผมด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้
ตลอดไป 

 
 

 

                                                         (นายชัยยงค์  สายมายา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

 


