
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

อ าเภอกุดจับ 
จังหวัดอุดรธาน ี

 



ประกาศ เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม  2564) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองเพีย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลเมืองเพีย ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
    "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเมืองเพี 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเมืองเพียได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
    การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา ต่อไป 



    เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 4,872,000.00 38 42,398,000.00 71 88,027,000.00 65 88,872,000.00 44 85,396,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 285,000.00 7 285,000.00 8 305,000.00 8 305,000.00 8 305,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 9,992,000.00 34 11,114,000.00 35 12,040,000.00 34 12,356,000.00 34 12,782,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

11 657,000.00 11 627,000.00 12 827,000.00 13 847,000.00 12 827,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 37 822,000.00 38 1,322,000.00 38 862,000.00 49 962,000.00 49 962,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 20,000.00 2 20,000.00 2 20,000.00 3 30,000.00 3 30,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและ
การบริหารจัดการ 

20 1,830,000.00 21 1,980,000.00 22 3,360,000.00 24 3,460,000.00 21 3,110,000.00 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 137 18,478,000.00 151 57,746,000.00 188 105,441,000.00 196 106,832,000.00 171 103,412,000.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
115 โครงการ งบประมาณ 14,440,810 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 3,247,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 71,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 32 9,690,810.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

8 287,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 34 259,000.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 20,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 12 866,000.00 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 

รวม 115 14,440,810.00 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเมืองเพีย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทรายคลอง หมู่ 
1 บ้านเพีย 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 
ม.ยาว 645 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
2,580 ตารางเมตร 

2. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน RMC 
(ทางทิศเหนือ) หมู่ 2 
บ้านหัวขัว 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 
ม.ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
2,000 ตารางเมตร 

3. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพรมสาลี หมู ่4 
บ้านดงน้อย 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 3 
ม.ยาว 340 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 1,020 
ตารางเมตร 

4. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวงค์นะรัตน์ หมู่ 6 
บ้านข่า 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 
ม.ยาว 148 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 640 
ตารางเมตร 

5. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยศรีทองราช 
หมู่ 8 บ้านโนนเมือง 

113,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 
ม.ยาว 545 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือมี



พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
2,180 ตารางเมตร 

6. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดป่าค าเจริญ 
หมู่ 12 บ้านโสกแกค า
เจริญ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคงปลอดภััยในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต กว้าง 4 
ม.ยาว 340 ม. หนา 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 
1,360 ตารางเมตร 

7. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ถนนดง
น้อย-หนองโน หมู ่4 
บ้านดงน้อย 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 5 ม.ยาว 
230 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 1,150 
ตารางเมตร 

8. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยโคตร
แสง หมู่ 4 บ้านดง
น้อย 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 3 ม.ยาว 
63 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 189 
ตารางเมตร 

9. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยค าโชติ 
หมู่ 5 บ้านโสกแก 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 3 ม.ยาว 
66 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อย
กว่า 198 ตารางเมตร 

10. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรลาดยางแอส. 
ฟัสติกท์คอนกรีต 
ถนนสายศาลา
ประชาคม หมู่ 5 บ้าน
โสกแก 

377,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

เสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกท์ คอนกรีต
หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 
5 ม. ยาว 280 เมตรหรือ
มีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร 

11. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิว
จราจรลาดยางแอส. 
ฟัสติกท์คอนกรีต ซอย
กุลสงคราม หมู่ 5 
บ้านโสกแก 

123,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

เสริมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัสติกท์ คอนกรีต
หนา 4 เซนติเมตร กว้าง 
5 ม. ยาว 90 เมตรหรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า 450 ตารางเมตร 



12. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. บ้านข่า-
บ้านป่อง หมู ่6 บ้าน
ข่า 

247,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4 ม.ยาว 
117 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 468 
ตารางเมตร 

13. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอย
สัมฤทธิ์ หมู ่8 บ้าน
โนนเมือง 

87,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4 ม.ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร 

14. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยสุนทร 
หมู่ 9 บ้านโนน
ส าราญ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4 ม.ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร 

15. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยผ่อง
แผ้ว หมู ่9 บ้านโนน
ส าราญ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4 ม.ยาว 
48 ม. หนา 0.15 ม.ลง
ลูกรัง ไหล่ทางจ้างละ 
0.50 ม. หรือมีพื้นที่ 
จราจรไม่น้อยกว่า 192 
ตารางเมตร 

16. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนอง
เปลือย หมู ่10 บ้าน
ศรีวิไล 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่มั่นคง ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจร กวา้ง 4 ม. 
ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางจ้างละ 0.50 ม. 
หรือมีพื้นที่ จราจรไม่
น้อยกว่า 284 ตาราง
เมตร 

17. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอย
ลือพัฒนา หมู ่12 
บ้านค าเจริญ 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่มขังภายใน หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40 x 
0.60 (ภายใน) ยาว 300
เมตร. 

18. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ซอยโอชารส 

100,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง ทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
350 เมตร ตาม



หมู่ 9 บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

รายละเอียดประมาณ
การ ของ กฟภ. กุดจบั 

19. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ถนนกุดจับ-
บ้านผือ หมู ่1 บ้าน
เพีย 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
350 เมตร ตาม
รายละเอียดประมาณ
การ ของ กฟภ. กุดจบั 

20. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ถนนค าเจริญ - 
โคกสะอาด หมู่ 12 
บ้านค าเจริญ 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
200 เมตร ตาม
รายละเอียดประมาณ
การ ของ กฟภ. กุดจบั 

21. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อ
ส่งน้ าดี ประปา 
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้าน
เพีย 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา ใช้อยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

ขยายเขตท่อส่งน้ าดี 
ประปาหมู่บา้น ขนาดท่อ
ประ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น
ความหนา 8.5 ระยะทาง
ไม่น้อยกวา่ 1,263 เมตร 

22. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อ
ส่งน้ าดี ประปา 
หมู่บ้าน ถนนค าเจริญ 
- โคกสะอาด หมู่ 12 
บ้านค าเจริญ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา ใช้อยา่งพอเพียง
และทั่วถึง 

ขยายเขตท่อส่งน้ าดี 
ประปาหมู่บา้น ขนาดท่อ
ประ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น
ความหา 8.5 ระยะทาง
ไม่น้อยกวา่ 900 เมตร 

23. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน 

10,000.00 

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

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและให้ความส าคัญ
กับ อปพร. 

อปพร.ทต.เมืองเพีย 

24. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือนในด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

20,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ
ประสบการณ์จริงนอกสถานที่จากการ
สังเกตการณ์ 

ศูนย์ อปพร.ทต.เมืองเพีย 

25. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 

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

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดภายในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ทุกครอบครัวในเขต
เทศบาล 

26. 
การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

25,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 



ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

, ส านักงานปลัด 
อบต. 

27. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

10,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติศาสนาพระมหากษัริตย ์

ประชาชนในเขตเทศบาล 

28. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันส าคัญ 

12,000.00 

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

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุในช่วงเทศกาลวัน
ส าคัญ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

29. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ า
เทศบาลต าบลเมือง
เพีย 

180,000.00 

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

-เพื่อพัฒนาระบบการปอ้งกัน การเตรียมความ
พร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิ
ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดบัชุมชน
ในการเผ้าระวังและรับมือกับสาธารณภยั ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏบิตัิงาน
ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งพื้นที่ โดยมีผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมสั่งการ 

-จิตอาสาภยัพิบัติ 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

30. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอุดหนุน
กองทุนแม่ของ 
แผ่นดิน หมู่ 6 บ้านขา่ 

20,000.00 

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

เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินม ีความเขม้แข็งมี
งบประมาณเพียงพอ 

กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
หมู่ 6 บ้านข่า 

31. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพ 

18,000.00 

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

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้ประสบการณ์ 
น ามาใช้ในการประกอบอาชีพ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

32. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการจัดงาน
นิทรรศการของดีกุด
จับ 

33,000.00 

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

เพือ่ให้ประชาชนในต าบลได้ร่วมแสดงสนิค้า 
หัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้านจ าหนา่ยสินค้า 
OTOP 

ประชาชนในต าบลและ
ในอ าเภอกุดจับ 

33. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริม
องค์กรสตรี 

10,000.00 

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

เพื่อให้สตรีรูัจักบทบาทของตัวเองมากขึน้ 
องค์กรสตรีในเขต
เทศบาล 



34. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

10,000.00 

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

เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวให้มี
ความอบอุ่น 

ทุกครอบครัวในเขต
เทศบาล 

35. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียน
และถวายเทียน
พรรษา 

20,000.00 

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

เพื่อสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวานเทียน
พรรษา 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

36. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานรดน้ า
ด าหัววันผู้สูงอาย ุ

40,000.00 

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

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

37. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประชาชน
กุดจับคัพ 

20,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้เล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

38. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

20,000.00 

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

เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

เด็ก เยาวชน ทุกคน ใน
เขตเทศบาล 

39. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ หรือ
พระราชเสาวณีย์ฯ 

5,000.00 

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

เพื่อน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชวีิต 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

40. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีแข่งเรือพาย 

40,000.00 

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

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือพายให้คงอยู่สืบไป 
ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

41. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
ปฏิบัติธรรมวปิัสนา
กรรมฐาน หมู่ 8 

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

วัดป่าเทพปัญญาราม หมู่ 
8 

42. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
ปฏิบัติธรรมวปิัสนา
กรรมฐาน หมู่ 10 

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนการเนินกิจกรรมปฏบิัติธรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

วัดป่าวปิัสนาชัยยาราม 
หมู่ 10 

43. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
ปฏิบัติธรรมวปิัสนา
กรรมฐาน หมู่ 12 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพื่ออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

วัดค าเจริญ หมู่ 12 



, ส านักงานปลัด 
อบต. 

44. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ
(บุญผะเหวด) หมู4่ 

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมงานบุญประเพณี
บุญผะเหวดหมู่บา้น 

หมู่ 4 บ้านดงน้อย 

45. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ
(บุญผะเหวด) หมู่ 5 

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมงานบุญประเพณี
บุญผะเหวดหมู่บา้น 

หมู่ 5 บ้านโสกแก 

46. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ
(บุญผะเหวด) หมู่ 6 

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนการด าเนินกิจกรรมงานบุญประเพณี
บุญผะเหวดหมู่บา้น 

หมู่ 6 บ้านข่า 

47. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบายศรีสู่
ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง
อุดรธาน ี

5,000.00 

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

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม ประชาชนในเขตเทศบาล 

48. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนบ้านข่าเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในพรรษา 

30,000.00 

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

เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัตธิรรมสวดมนต์ ท าวัตร
เช้า เย็น ในหว้ง เทศกาลเข้าพรรษาและศึกษาดู
งาน 

ครู/นักเรียน โรงเรียน
บ้านข่า หมู่ 6 

49. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กนักเรียน 

40,000.00 

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

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและทศันศึกษา
แหล่งเรียนรู้ธรรมะ 

ครู/นักเรียน โรงเรียน
บ้านโสกแก หมู่ 5 

50. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาัเศรษฐกิจ
พอเพียงฯโรงเรียน
บ้านดงน้อย หมู่ 4 

30,000.00 

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

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียนใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและใน
ชีวิตประจ าวัน 

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่
4 

51. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณเจ้าหน้าที่
ช่วยงานพัฒนา
การศึกษา(ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้านข่า 
หมู่ 6 

70,000.00 

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

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่
4 



52. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณเจ้าหน้าที่
ช่วยงานพัฒนา
การศึกษา(ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้านดง
น้อย หมู ่4 

70,000.00 

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

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านโสกแกค า
เจริญ หมู่ 12 

53. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณเจ้าหน้าที่
ช่วยงานพัฒนา
การศึกษา(ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้าน
โสกแกค าเจริญ หมู่ 
12 

70,000.00 

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

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีครูช่วยสอนเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6 

54. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
ดงน้อย หมู่ 4 

228,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู ่
4 

55. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
โสกแกค าเจริญ หมู่ 5 

368,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนบ้านโสกแกค า
เจริญ หมู่ 12 

56. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนบ้าน
ข่า หมู ่6 

204,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6 

57. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 

658,410.00 

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

เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ให้มีการเนินงานที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

58. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 

3,000.00 

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

เพื่อชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาแก่ผูป้กครองได้
ทราบ และถอืปฏบิัต ิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

59. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ศพด. 

9,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

60. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนฯ 

6,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



, ส านักงานปลัด 
อบต. 

61. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน ศพด. 

2,000.00 

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

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

62. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

40,000.00 

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

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

63. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

6,091,200.00 

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตา่งๆ ครบถ้วน 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 

64. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

1,267,200.00 

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

เพื่อให้คนพิการได้รับสวัสดิการตา่งๆ ครบถ้วน 
คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 

65. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

174,000.00 

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

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการต่างๆ ครบถ้วน 
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

66. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
หรือซ่อมแซมปรับปรุง
บ้าน 

50,000.00 

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

เพื่อช่วยเหลือดา้นที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจน และประชาชน 

ปีละไม่น้อยกว่า 1 หลัง 

67. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้
ให้เกิดมูลค่า 

10,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการน าของเหลือใช้มา
ประดิษฐ์มาใช้ใหม่ได้ 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

68. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

15,000.00 

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

เพื่อด าเนินการพ่นหมอกควันก าจัดยุงและพาหะ
น าโรคไข้เลือดออก 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

69. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

10,000.00 

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

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สุนัขและแมวไม่เกดิโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ส ารวจข้อมูลประชากร
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล 



70. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 1 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่1 มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

71. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 2 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่2 มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

72. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่4 มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

73. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 5 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่5 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

74. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 6 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่6 มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

75. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 8 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่8 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

76. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 9 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่9 มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

77. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 10 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่10 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 



78. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 11 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีในหมู ่11 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
ครัวเรือน 

79. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 12 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนในหมู ่12 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
ครัวเรือน 

80. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 1 

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่1 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

81. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 2 

7,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่2 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

82. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 4 

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่4 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

83. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 5 

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่5 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

84. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่6 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 



และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 6 

85. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 8 

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่8 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

86. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 9 

6,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่9 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

87. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 10 

7,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่10 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

88. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 11 

7,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่11 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

89. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ หมู่ 12 

7,000.00 

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

เพื่อให้แม่และเด็กในหมู ่12 มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

ประชาชน จ านวน 60 
คน 

90. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะ 
อินทรีย์ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 

20,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะ 

ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 30 ครัวเรือน 



91. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 1 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

92. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 2 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

93. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 4 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

94. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 5 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

95. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 6 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

96. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 8 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

97. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 9 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

98. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 10 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

99. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 11 

7,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 

100. 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา่ 

7,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแล
เบื้องต้น 

อบรมสตรีอายุระหว่าง 
30-70 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 



ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ 12 

, ส านักงานปลัด 
อบต. 

101. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่นไทย
ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว 

5,000.00 

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

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์คืนความสมดุล
ให้กับธรรมชาต ิ

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

102. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพต าบลเมือง
เพีย 

10,000.00 

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

เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มร่ืนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

103. 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

5,000.00 

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

1. เพื่อส ารวจทรัพยากรกายภาพ 2.เพื่อจัดท า
ข้อมูลเก็บรวบรวม รายชื่อพันธุ์ไม้พร้อมสรรพคุณ 
พันธุ์ผักพื้นเมือง ผกัพื้นบา้น และพันธกุรรมพืช
สมุนไพรพื้นถิ่น 

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเมือง
เพีย 

104. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล 

50,000.00 

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

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชกิสภา และเจ้าหนา้ที่ได้
เรียนรู้แลกเปลี่ยนนวัตถกรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธภิาพ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเจ้าหน้าที่
เทศบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

105. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เทศบาล 

10,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนกังานมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเจ้าหน้าที่
เทศบาลและเยาชน 

106. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริม
ประชาชนในเรื่อง
ประชาธิปไตยและ
หลักธรรมมาภิบาล
และการเมืองการ
ปกครอง 

10,000.00 

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

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

107. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

350,000.00 

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯกรณีครบวาระ
หรือต าแหน่งวา่ง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

108. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง

20,000.00 

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

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ 
อ าเภอ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนของ อปท.ใน
อ าเภอกุดจับ 1 แห่ง 



ส่วนท้องถิ่นอ าเภอกุด
จับ 

109. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือจัดท าและ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชน 

20,000.00 

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

เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรวมใน
การพัฒนาต าบล 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

110. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี

50,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี

111. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการส ารวจความ
ต้องการและความพึง
พอใจในการให้บรกิาร
ประชาชน 

15,000.00 

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

เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประชาชนผู้รับบริการ 

112. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการเร่งรัดจัดเก็บ
ภาษีบริการเคลื่อนที่ 

10,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ช าระภาษี ประชาชนผู้ช าระภาษ ี

113. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบลเมือง
เพีย 

121,000.00 

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

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน เทศบาลต าบล
เมืองเพียให้ เพียงพอต่อการใช้งาน 

ค่าปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล ต าบล
เมืองเพีย จ านวน 1 หลัง 

114. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บพัสดุ 
เทศบาลต าบลเมือง
เพีย 

122,000.00 

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

เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลต าบล
เมืองเพียให้ เพียงพอต่อการใช้งาน 

ค่าปรับปรุงอาคารเก็บ
พัสดุส านัก งานเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย จ านวน 
1 หลัง 

115. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน 
เทศบาลต าบลเมือง
เพีย (อาคารกองช่าง) 

88,000.00 

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

เพื่อปรับปรุงอาคารส านักงาน เทศบาลต าบล
เมืองเพียให้ (อาคารกองช่าง) เพียงพอต่อการใช้
งาน 

ค่าปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล ต าบล
เมืองเพีย (อาคารกอง
ช่าง) จ านวน 1 หลัง 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลเมืองเพีย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 10,321,810 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 
4,632,078 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 496,000.00   

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     

การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 4,368,100.00 10 4,354,000.00 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 122,400.00 2 122,400.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข     

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 3 241,641.70 3 155,677.50 

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว     

รวม 21 5,228,141.70 15 4,632,077.50 

  

 

 

 

 

 

 

 



   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ถนน
ทรายคลอง หมู่ 1 
บ้านเพีย 

100,000.00 99,000.00 0.00 1,000.00 

2. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยศรี
ทองราช หมู่ 8 
บ้านโนนเมือง 

113,000.00 112,000.00 0.00 1,000.00 

3. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย
สัมฤทธิ์ หมู่ 8 
บ้านโนนเมือง 

87,000.00 87,000.00 0.00 0.00 

4. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล.ซอย
สุนทร หมู่ 9 บ้าน
โนนส าราญ 

100,000.00 99,000.00 0.00 1,000.00 

5. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย
ผ่องแผ้ว หมู่ 9 
บ้านโนนส าราญ 

100,000.00 99,000.00 0.00 1,000.00 

6. 

การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลวัน
ส าคัญ 

12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

7. การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ

โครงการฝึกอบรม
จัดตั้งชุด

180,000.00 116,400.00 116,400.00 63,600.00 



จัดระเบียบสังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 

8. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่ช่วยงาน
พัฒนาการศึกษา 
(ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านข่า 
หมู่ 6 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

9. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่ช่วยงาน
พัฒนาการศึกษา 
(ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านดง
น้อย หมู่ 4 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่ช่วยงาน
พัฒนาการศึกษา 
(ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านโสก
แกค าเจริญ หมู่ 
12 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

11. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับ โรงเรียน 
บ้านดงน้อย หมู่ 4 

228,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 



12. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับ โรงเรียน 
บ้านโสกแกค า
เจริญ หมู่ 5 

368,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00 

13. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับ โรงเรียน 
บ้านข่า หมู่ 6 

204,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 

14. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริการการศึกษา 

658,410.00 200,800.00 200,800.00 457,610.00 

15. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 
ศพด. 

9,000.00 2,100.00 0.00 6,900.00 

16. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,091,200.00 2,888,800.00 2,888,800.00 3,202,400.00 

17. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,267,200.00 582,400.00 582,400.00 684,800.00 

18. 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
สังคม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

174,000.00 84,000.00 72,000.00 90,000.00 

19. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
เทศบาล 

50,000.00 30,900.00 30,900.00 19,100.00 



20. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

350,000.00 190,741.70 104,777.50 159,258.30 

21. 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการ
บริหารจัดการ 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อ าเภอกุดจับ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 65 88,872,000.00 22 3,247,000.00 5 496,000.00   

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 305,000.00 4 71,000.00     

3.การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 34 12,356,000.00 32 9,690,810.00 11 
4,368,100.0

0 
10 

4,354,000.0
0 

4.การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

13 847,000.00 8 287,000.00 2 122,400.00 2 122,400.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 49 962,000.00 34 259,000.00     

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 30,000.00 3 20,000.00     

7.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 24 3,460,000.00 12 866,000.00 3 241,641.70 3 155,677.50 

8.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 - -     

รวม 196 
106,832,000.0

0 
115 

14,440,810.0
0 

21 
5,228,141.7

0 
15 

4,632,077.5
0 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย
หรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลเมืองเพียทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                                           ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 

 

                                                                             (นายวิสิฐศักดิ์  พิจิตรศิริ) 
                                                                      รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                                                                           ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนา้ที่ 
                                                                          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย                   
 



 

 

 


