
 
ประกาศ อบต.สบปราบ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

          ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561 ข้อ 29(3) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
           ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สบปราบ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.สบปราบ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สบปราบ  
    "องค์กรมีมาตรฐาน บริการประทับใจ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.สบปราบ  
    1.ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน  
    2.ต าบลสบปราบมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
    3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    4.ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีพอเพียงต่อการด ารงชีพ  
    5.องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สบปราบได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
    2.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
    3.ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 
    4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
    5.การบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
 



ง. การวางแผน 
 
            อบต.สบปราบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
          อบต.สบปราบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
ผลสรุปการด าเนินการจากระบบ E-plan 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

53 99,950,000.00 59 105,394,350.00 80 123,276,350.00 79 113,987,134.00 73 116,810,400.00 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 195,000.00 5 195,000.00 8 775,000.00 8 575,000.00 9 1,025,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

38 17,985,000.00 39 19,375,000.00 42 19,010,000.00 42 19,510,000.00 43 20,180,000.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 11 685,000.00 11 590,000.00 11 510,000.00 11 510,000.00 11 510,000.00 

การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

12 2,300,000.00 12 2,460,000.00 12 2,460,000.00 12 2,410,000.00 12 2,410,000.00 

รวม 119 121,115,000.00 126 128,014,350.00 153 146,031,350.00 152 136,992,134.00 148 140,935,400.00 
 

     
จ. การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหาร อบต.สบปราบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 16,996,590 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,129,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 10,000.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 29 12,750,690.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 90,000.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 1,016,900.00 

รวม 54 16,996,590.00 
 

     
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สบปราบ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคาร
ปูองกันตล่ิงพัง 

356,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปูองกันตล่ิงพัง
เนื่องจากการกัดเซาะ
ของน้ า 

 
 
ขนาดด้านหน้ายาว 20.00 
เมตร ด้านหลังยาว 30.00 
เมตร 
 
 
 

2.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางริน คสล.
เหมืองอุมลอง สาย
บ้านนายหริ่ง เตจ๊ะ
(ต่อจากสายเดิม) ไป
ทุ่งนานางอัมพร ค าภิ
โล 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 0.62-0.80 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร 

3.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก
(จากสามแยกบ้านาง
ตุ้ม เตชะค า - บ้าน
นายเสาร์ ตุ่นวัน) 

396,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
และขยายเส้นทาง
การจราจร 

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร บ่อพัก 11 จุด ยาว
รวม 175 เมตร 

4.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต(สาย
บ้านนายอ้าย เปี้ยมิ 
ถึงสะพานเชื่อม
ระหว่าง หมู่ 5 กับ 
หมู่ 11) 

440,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
361.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

5.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต(สายข้าง
โรงเรียนบ้านวัฒนา) 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

ขนาดท้องคลองกว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 
0.05 เมตร ความยาวรวม 405 
เมตร 

6.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนางจันทร์
แก้ว พรมสืบ 

54,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

7.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีต สายบ้าน
นายสุทัศน์ เรือน
ปานันท์ 

390,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

 
 
ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
บ่อพัก 12 จุด ความยาวรวม 
168.00 เมตร 
 
 



8.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตพร้อมบ่อพัก
(ต่อจากรางรินสายทุ่ง
เหล่า) 

170,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
และขยายเส้นทาง
การจราจร 

วางท่อขนาด 0.60 เมตร บ่อ
พัก 4 จุด ความยาวรวม 65.00 
เมตร 

9.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
(สายข้างบ้านนายวัน
ชัย มูลน้อย) 

54,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

10.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายข้าง
บ้านนายจันทร์ติ๊บ 
ไชยอ้าย 

419,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

11.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างบ้านนายพล
ชนะ รังใจ 

273,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

12.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายเฉลิม 
เขียวราช 

34,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

13.  
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตพร้อมบ่อพัก
(สายบ้านนาย
ประสาท ชุ่มธิ) 

393,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างมีมาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร บ่อพกั 11 จุด 
ความยาวรวม 170.00 เมตร 

14.  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาอาสาปลูกปุา 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มจ านวนพื้นท่ีสี
เขียว 

จัดหาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อปลูก
ในชุมชน และบริเวณส านักงาน 

15.  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น และ
รักษา/อนุรักษ์ทรัพย่กร
ท้องถิ่น 

ด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการ ฯลฯ 

16.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายใน
ต าบลสบปราบ 

80,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ/สาธารณภัย 

 
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสา
ธารณภัยท่ีเกิดขึ้น รวมท้ัง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย/
ปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้าง สิ่ง
ปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย/ภัยพิบัติ/
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
 
 



17.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

อบรมซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ฝึกอบรมซ้อมแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ 
อปพร.ผู้น าหมู่บ้าน อาสาสมัคร 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

แก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันไฟปุา 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดปัญหามลพิษ
หมอกควันไฟปุาในพื้นท่ี 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี 8 หมู่บ้าน 

19.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนท่ีเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาล 

ตั้งด่านให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์
และปีใหม่ 

20.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง , เพือลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

อบรม/รณรงค์ ปูองกันและ
แก้ไขยาเสพติด , กิจกรรมครู
แดร์ (D.A.R.E) 

21.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการอบรมการ
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ (อสป.) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
ความรักชาติและ
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม อสป.ของ อบต.สบ
ปราบ / จัดกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ อบต.สบ
ปราบ 

22.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของเด็กและเสริมสร้าง
ทักษะการด าเนินชีวิต
ให้กับเด็ก 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง
ต่อปี 

23.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการบริหาร
จัดการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

436,610.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มพัฒนาการของ
เด็กในการเรียนรู้และ
พัฒนาการท างานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ
การปรับปรุง พัฒนา ศูนย์เด็ก
เล็กทั้ง 2 แห่ง ฯลฯ 

24.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

620,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบทุก
คน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 

25.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้และมี
ประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  

เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
บ้านทุ่ง 

26.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการควบคุมการ
ก าเนิดสัตว์เลี้ยงและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
/ โครงการปูองกัน
และแก้ไขโรค
ไข้เลือดออก 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมก าเนิดสัตว์
เลี้ยงและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า , เพื่อลดปัญหา
โรคไข้เลือดออกในพื้นท่ี 

ควบคุมก าเนิดสัตว์เลี้ยง เช่น 
สุนัข แมว รวมถึงการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 400 
ตัว , การฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย 

27.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
ประจ าปี 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาการท างาน
ของ อสม.ต าบลสบ
ปราบ 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ อสม.ประจ าต าบลสบ
ปราบ เช่น การอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน 



28.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

13,080.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขใจกิจกรรม
ต่าง ๆ  

อบรม ประชุม สัมมนา รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านสาธารณสุข , ส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ,
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย,โครงการพระราชด าริ
ด้านอื่น ๆ 

29.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนใน
พื้นท่ี 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ยากจนให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน/ยากจน ตาม
ความเหมาะสมในพื้นท่ี จ านวน 
8 หมู่บ้าน  

30.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
องค์กร
สาธารณประโยชน์ใน
ต าบลสบปราบ 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการอบรม
ให้แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มสตรี,อาสา
พัฒนาชุมชน , 
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้แก่กลุ่ม
และองค์กรต่าง ๆ , ประชาชน 
เพื่อสร้างควมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

31.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการพัฒนาศูนย์
เยาวชนต าบลสบ
ปราบ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน 
อบต.สบปราบ ในการ
เป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้
เยาวชนในพื้นท่ี 

สภาเด็กและเยาวชนต าบล 
สบปราบ 

32.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของกลุ่มผู้
สูงอายุและคนพิการใน
การดูแลสุขภาพและ
จิตใจ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 

33.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อปูองกัน
การทุจริต 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชน ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องท่ี ผู้น ากลุ่มต่าง 
ๆ ในพื้นท่ี 

อบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
การปูองกันการทุจริต 

34.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ 

35.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีบ่อโข้ง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีบ่อโข้ง 1 ครั้ง/
ปี 

36.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และวันส าคัญของ
ประเทศ/รัฐพิธี 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น วันส าคัญ
ของประเทศ / และงาน
รัฐพิธี 

 
 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีเป็นส าคัญของ
ประเทศและงานรัฐพิธีส าคัญ
ของประเทศไทย 
 
 



37.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
หรือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด/ภาค/นักเรียน 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ  

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  

38.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการทักษะชีวิต
เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสา
สร้างประโยชน์ต่อบ้าน
เกิด 

นักเรียนโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

39.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการมหกรรมก๋อง
ปูุจา จังหวัดล าปาง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบสานการตีก๋องปูุ
จาให้เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดล าปาง 

มีทีมก๋องปูุจาเป็นตัวแทนระดับ
อ าเภอเข้าร่วมการแข่งขันตีก๋
องปูุจา 

40.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 
(สปสช.) 

80,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบงบประมาณ
ให้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลสบปราบ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลสบปราบ 

41.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

48,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยเอดส์ให้ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ใน
เขต อบต.สบปราบ 

42.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

8,948,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการจากภาครัฐ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขต อบต.สบปราบ 

43.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

2,044,800.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการจากภาครัฐ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการใน
เขต อบต.สบปราบ 

44.  
ด้านการพัฒนา
สังคม/ชุมชน 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพื้นท่ี 

จิดอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
50 คน 

45.  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ราษฎรในพื้นท่ีและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ รวมถึงการอบรม
ให้แก่กลุ่มอาชีพในต าบล 

46.  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดงานรื่นเริง
ฤดูหนาวและของดี
นครล าปาง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
โครงการจัดงานรื่นเริง
และของดีนครล าปาง 

อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท า
การปกครองอ าเภอสบปราบ 

47.  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประชาชน ฯลฯ และ
นักเรียนในพื้นท่ี  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการ
ท าเกษตรแบบพอเพียง จัดต้ัง 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 



48.  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 

49.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มทักษะและให้
ความรู้เรื่องระเบียบ 
กฏหมาย ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
รวมถึงการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

จัดการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 1 ครั้ง/ปี แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน 

50.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีขององค์กร 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและน าผล
การประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาในการ
ท างาน 

จ้างหน่วยงานภายนอกในการ
ประเมินองค์กร 1 ครั้ง/ปี 

51.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 

737,900.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานเกิดก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

สนับสนุนงบประมาณ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่พนักงาน 

52.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

229,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพือ่พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีของ อบต.
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การส ารวจข่อมูลภาคสนาม
และส ารวจข้อมูลภาษีในพื้นท่ี 
อบรม/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีตามกฏหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

53.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการเลือกตั้ง
นายก อบต.สบปราบ
หรือสมาชิกสภา 
อบต.สบปราบ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในกรณีด าเนินการ
เลือกตั้งนายก อบต./ส.
อบต. หรือในกรณี
เลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ี
ว่างลง 

การเลือกตั้งนายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.สบปราบ 

54.  
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
สบปราบ จังหวัด
ล าปาง 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการ
บริการของศูนย์ฯ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์ (โดย 
อบต.สมัย เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
              อบต.สบปราบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 16,761,590 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 13,438,062 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,932,000.00 3 1,040,000.00 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 450.00 1 450.00 

ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 20 12,123,387.00 20 12,123,387.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 70,450.00 4 70,450.00 

การบริหารและพัฒนาองค์กร 5 813,688.00 5 203,775.00 

รวม 42 15,939,975.00 33 13,438,062.00 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.สบปราบ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
พนังปูองกันตล่ิงพัง 
หมู่ท่ี 2 

356,000.00 354,000.00 354,000.00 2,000.00 

2.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ท่ี 4 (จาก
สามแยกบ้านนางตุ้ม 
เตชะค า – บ้านนาย
เสาร์ ตุ่นวัน) 

396,000.00 394,000.00 0.00 2,000.00 

3.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ท่ี 5 (สายบ้าน
นายอ้าย เปี้ยมิ ถึง
สะพานเชื่อม
ระหว่าง หมู่ท่ี 5 กับ
หมู่ท่ี 11 ) 

440,000.00 364,000.00 364,000.00 76,000.00 

4.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ดาดคอนกรีต หมู่ท่ี 
6( สายข้างโรงเรียน
บ้านวัฒนา) 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

5.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 6 (สาย
บ้านนางจันทร์ พรม
สืบ) 

54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 



6.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ท่ี 9 (สาย
บ้านนายสุทัศน์ 
เรือนปานันท์) 

390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 

7.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ท่ี 10 (ต่อ
จากรางรินสายทุ่ง
เหล่า) 

170,000.00 169,000.00 0.00 1,000.00 

8.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 10 ( 
สายข้างบ้านนายวัน
ชัย มูลน้อย) 

54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 

9.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
หมู่ท่ี 11 (สายข้าง
บ้านนายจันทร์ติ๊บ 
ไชยอ้าย ) 

419,000.00 322,000.00 322,000.00 97,000.00 

10.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 12 (สาย
ข้างบ้านนายพลชนะ 
รังใจ) 

273,000.00 273,000.00 0.00 0.00 

11.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 12 (สาย
บ้านนายเฉลิม เขียว
ราช) 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 

12.  
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก หมู่ท่ี 15 (สาย
บ้านนายประสาท 
ชุ่มธิ) 

393,000.00 374,000.00 0.00 19,000.00 

13.  
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรักน้ า รัก
ปุา รักแผ่นดิน 

5,000.00 450.00 450.00 4,550.00 

14.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ภายในต าบลสบ
ปราบ 

80,000.00 32,500.00 32,500.00 47,500.00 

15.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

20,000.00 10,350.00 10,350.00 9,650.00 



16.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการรณรงค์
ปูองกันไฟปุาและ
ปัญหาหมอกควัน 

20,000.00 10,050.00 10,050.00 9,950.00 

17.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

5,000.00 1,725.00 1,725.00 3,275.00 

18.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการปูองกัน เฝูา
ระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000.00 9,450.00 9,450.00 550.00 

19.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ 

20,000.00 19,750.00 19,750.00 250.00 

20.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

30,000.00 24,946.00 24,946.00 5,054.00 

21.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการสนับสนุน
การบริหาร
สถานศึกษา 

436,610.00 387,350.00 387,350.00 49,260.00 

22.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนบ้านทุ่ง
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

620,000.00 564,800.00 564,800.00 55,200.00 

23.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่ง 

50,000.00 15,200.00 15,200.00 34,800.00 

24.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

40,000.00 27,950.00 27,950.00 12,050.00 

25.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์พลเอก
หญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

13,080.00 10,900.00 10,900.00 2,180.00 

26.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน ส ารองจ่าย 10,000.00 8,480.00 8,480.00 1,520.00 

27.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการพัฒนาสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

15,000.00 11,050.00 11,050.00 

 
3,950.00 

 
 



28.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

29.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการจัดงาน
มหกรรมก๋องปูจา 
จังหวัดล าปาง 

10,000.00 2,986.00 2,986.00 7,014.00 

30.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ของอบต.สบปราบ 

80,000.00 74,000.00 74,000.00 6,000.00 

31.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

48,000.00 30,000.00 30,000.00 18,000.00 

32.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,948,200.00 8,945,700.00 8,945,700.00 2,500.00 

33.  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,044,800.00 1,931,200.00 1,931,200.00 113,600.00 

34.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ 

20,000.00 17,450.00 17,450.00 2,550.00 

35.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการจัดงานรื่น
เริงฤดูหนาวและของ
ดีนครล าปาง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 3,000.00 3,000.00 17,000.00 

37.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

38.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

5,000.00 3,725.00 3,725.00 1,275.00 

39.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ประเมินผล 

20,000.00 17,900.00 17,900.00 2,100.00 

40.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

737,900.00 691,513.00 81,600.00 46,387.00 

41.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 
โครงการจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

229,000.00 75,550.00 75,550.00 153,450.00 

42.  การบริหารและพัฒนาองค์กร 
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สมัย 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.สบปราบ สบปราบ จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ จ านวน 

โครงการ งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 80 123,276,350.00 13 3,129,000.00 12 2,932,000.00 3 1,040,000.00 

2.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8 775,000.00 2 10,000.00 1 450.00 1 450.00 

3.ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 42 19,010,000.00 29 12,750,690.00 20 12,123,387.00 20 12,123,387.00 

4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 11 510,000.00 4 90,000.00 4 70,450.00 4 70,450.00 

5.การบริหารและพัฒนาองค์กร 12 2,460,000.00 6 1,016,900.00 5 813,688.00 5 203,775.00 

รวม 153 146,031,350.00 54 16,996,590.00 42 15,939,975.00 33 13,438,062.00 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
          อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายลุ้ย ด่านอินถา)บ้านทุ่งพัฒนา 
          หมู่ที่ 9 งบประมาณ 423,500.- บาท 
1.1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 47,000.- บาท 
1.2 โครงการเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ าบ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 36,500.- บาท 
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางกัลยา ตาวตา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
          63,500.- บาท 
1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมิตร เมืองมา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
          64,500.- บาท 
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมสายเดิม) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
          190,000.- บาท 
1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงมะเฟือง) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
          248,000.- บาท 
1.7 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (หน้าบ้านนายอ านาจ สิริปูอ) บ้านทุ่งพัฒนา 
          หมู่ที่ 9 งบประมาณ 118,000.- บาท 
1.8 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางรุ้งศรี มูลปัญโญ) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 
          งบประมาณ 217,000.- บาท 



1.9 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม (สายหน้าบ้านนายเทพ ชะระ) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 
         งบประมาณ 152,000.- บาท 
1.10 โครงการก่อสร้างพนังปูองกันตลิ่งพัง บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 354,000.- บาท 
1.11 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนายลวด ค าแก้ว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 
         งบประมาณ 303,000.- บาท 
1.12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 144,000.- บาท 
1.13 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองฟอง) บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 
         226,000.- บาท 
1.14 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังต้นตุ้ม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 
          304,000.- บาท 
1.15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 265,000.- บาท 
1.16 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ง เตจ๊ะ ถึงทุ่ง 
          นางอัมพร ค าภิโล) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 164,000.- บาท 
1.17 โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยแตเส้นล่าง/ฝายง่า 9 คน) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 
          งบประมาณ 297,000.- บาท 
1.18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู (ต่อจากเขตเทศบาล) บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
          227,000.- บาท 
1.19 โครงการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ (ด้านข้าง) บ้านแพะ 
          หมู่ที่ 4 งบประมาณ 35,000.- บาท 
1.20 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนายจันทร์ติ๊บ ไชยอ้าย) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 
         งบประมาณ 322,000.- บาท 
1.21 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางไปวัดม่อนหินขาว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 
          256,000.- บาท 
1.22 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สายบ้านนายอ้าย เปี้ยมิ ถึงสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 กับ 
          หมู่ที1่1) งบประมาณ 364,000.- บาท 
1.23 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนางสมพร อุ่นปัญญา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
         96,000.- บาท 
1.24 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหน้าบ้านนายใจ ศรีจันทร์ ถึงหน้าสวนนายเสถียร รินมูล)  
          บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 283,000.- บาท 
1.25 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางเข้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ)  
         บ้านแพะ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 299,900.- บาท 
1.26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายวันชัย มูลน้อย) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 
          งบประมาณ 54,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายพลชนะ รังใจ) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 
          งบประมาณ 273,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
 



 
1.28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเฉลิม เขียวราช) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 
          งบประมาณ 34,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางจันทร์ พรมสืบ) บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 
          งบประมาณ 54,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต (สายข้างโรงเรียนบ้านวัฒนา) บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 
         งบประมาณ 150,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.31 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ เรือนปานันท์)  
          บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 390,000.- บาท (กันเงิน/ไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.32 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ต่อจากรางรินสายทุ่งเหล่า) บ้านใหม่วัฒนา 
          หมู่ที่ 10 งบประมาณ 169,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (จากสามแยกบ้านนางตุ้ม 
          เตชะค า – บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน) บ้านแพะ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 394,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 
1.34 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายประสาท ชุ่มธิ)  
          บ้านฮ่องปฺุสามัคคี หมู่ที่ 15 งบประมาณ 374,000.- บาท (กันเงิน/ก่อหนี้ผูกพัน) 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 โครงการส่งเสริมที่ท าการปกครองอ าเภอสบปราบ ตามโครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนคร 
         ล าปาง ประจ าปี พ.ศ.2563 งบประมาณ 20,000.- บาท 
2.2 โครงการความปลอดภัยทางถนน งบประมาณ 1,725.- บาท(ค่าตอบแทน อปพร.)  
          งบประมาณ 15,000 บาท 
2.3 โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 10,350.- บาท 
2.4 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบลสบปราบ งบประมาณ 32,500.- บาท  
2.5 โครงการรณรงค์ปูองกันไฟปุาและปัญหาหมอกควัน งบประมาณ 10,050.- บาท 
2.6 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 27,950.- บาท 
2.7 โครงการจัดซื้อวัสดุส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา งบประมาณ 1,000.- บาท 
2.8 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 8,945,700.- บาท 
2.9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 1,931,200.- บาท 
2.10 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณ 30,000.- บาท 
2.11 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบปราบ งบประมาณ 74,000.- บาท 
2.12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 17,450.- บาท 
2.13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 30,000.- บาท 

 

 

 



3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ 564,800.- บาท 
3.2 โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 387,350.- บาท 
3.3 โครงการอาหารเสริมนม งบประมาณ 372,970.98 บาท 
3.4 โครงการสนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  
          งบประมาณ 15,200.- บาท 
3.5 โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมก๋องปูจา จังหวัดล าปาง งบประมาณ 2,986.- บาท 

4. การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และป้องกันยาเสพติด 
4.1 โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. งบประมาณ 6,800.- บาท 

5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน งบประมาณ 7,200.- บาท 

6. การพัฒนาด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใส และ เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชน 

6.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 3,725.- บาท 
6.2 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ 17,900.- บาท 
6.3 โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว งบประมาณ 11,050.- บาท 
6.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน งบประมาณ 5,000.- บาท 
6.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์งบประมาณ 19,750.- บาท 
6.6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งบประมาณ 10,900.- บาท 
6.7 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 3,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
ร้อยตรีชูเชิด ด่านอินถา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 054-344529 ต่อ 605 - - 

นายอ านาจ สิริปูอ สมาชิกสภา อบต.สบปราบ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 054-344529 ต่อ 604 - - 

นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภา อบต.สบปราบ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางจันทนี อินนันชัย ผู้แทนภาคราชการ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายเฉลิมวุฒิ ยะชะระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายพิษณุ หลวงใน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางสาวกนกลักษณ ์วิริยะเชษฐก์ุล หัวหน้าส านักปลัด 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายกรณ์ เตจ๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบ
ปราบ 

054-344529 ต่อ 601 - - 

นายณัฐวุฒิ ปูองแก้วน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายสรนันท์ ด่านอินถา ผู้แทนประชาคม 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายสินชัย เทพสิงห์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายพิชัย เครือจันต๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบ
ปราบ 

054-344529 ต่อ 601 - - 

นายโต นันทะวิชัย สมาชิกสภา อบต.สบปราบ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายนเรศ เตชะสืบ ผู้ทรงคุณวุฒิ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายอภิรมย์ เจียมกุล ผู้แทนภาคราชการ 054-344529 ต่อ 601 - - 

 2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสายันห์ ไชยเมืองมูล ส.อบต/กรรมการ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางสาวกนกวรรณ พุทธวงศ์ ผู้แทนหน่วยงาน 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางสาวนลินดา ด่านอินถา ผู้ทรงคุณวุฒิ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายอ านาจ สิริปูอ ประธานคณะกรรมการ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายหยัด ทินวัง ส.อบต/กรรมการ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายสงัด ค าแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายณัฐวุฒิ ปูองแก้วน้อย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางวรัญญา ค าเชื้อ ผู้อ านวยการกองคลัง 054-344529 ต่อ 601 - - 

นางสาวกนกลักษณ ์วิริยะเชษฐก์ุล หัวหน้าส านักปลัด 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายกอบลาภ บุญมา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 054-344529 ต่อ 601 - - 

นายอภิรมย์ เจียมกุล ผู้แทนหน่วยงาน 054-344529 ต่อ 601 - - 



 


