
 



สถิติข้อมูลในการพฒันาตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
ปี ๒๕๖๓ ด าเนินการตามแผน คดิร้อยละ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ ๖ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.๑๘ ๐.๓๓ 

๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน ๕๓ ๔๒,๑๕๐,๐๐๐ ๔๑ ๑๑,๑๖๓,๗๐๐ ๒๔.๒๖ ๑๔.๗๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิการเกษตร ๑๒ ๒,๓๔๐,๐๐๐ - - - - 

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
๓๘ ๒๑,๙๘๕,๐๐๐ ๒๖ ๑๘,๖๑๖,๗๗๔ ๑๕.๓๘ ๒๔.๖๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ๒๙ ๓,๙๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๘,๒๑๒,๐๑๘ ๑๓.๖๐ ๑๐.๘๕ 

๖. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ๑๙ ๓,๐๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๖๐,๐๐๐ ๒.๙๕ ๐.๒๑ 

๗. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
ท่องเทีย่ว ๔ ๔๕๐,๐๐๐ - - - - 

๘. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บริหาร การเมอืง การปกครอง ๘ ๖๔๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๒.๙๕ ๐.๕๕ 

รวม ๑๖๙ ๗๕,๖๗๐,๐๐๐ ๑๐๒ ๓๘,๗๗๒,๔๙๒ ๖๐.๓๕ ๕๑.๒๓ 



สรปุผลการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร/์โครงการ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น    จ านวน     ๖    โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน       ๒       โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน       ๒       โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน        -        โครงการ 

 
  



โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพส าหรับบุคลากรฯ   
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

 ๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น    จ านวน      ๕๓    โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน        ๔๑        โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน       ๔๑         โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน        -        โครงการ 

 



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑ บ้านลาดชุมพล  งบประมาณ   ๒๙๕,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก   
หมูท่ี่ ๑ บ้านลาดชุมพล  งบประมาณ   ๑๑๕,๐๐๐   บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก   
หมูท่ี่ ๑ บ้านลาดชุมพล  งบประมาณ   ๓๒๗,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมูท่ี่ ๔ บ้านลาดไทรงาม  งบประมาณ   ๑๕๗,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๗ บ้านซับประสิทธิ์  งบประมาณ   ๒๑๔,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์พัฒนา งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโกทอง  งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าคา งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐  บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านราษฎร์ภักดี  งบประมาณ   ๒๔๑,๐๐๐   บาท  



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัสติก  
หมู่ที่ ๑๔ บ้านลาดไทรทอง งบประมาณ  ๑๐๑,๕๐๐  บาท  



โครงการขุดลอกคลองโดยใช้รถแมคโคร อบต.เจาทอง 



โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์   
งบประมาณ   ๒๙๔,๐๐๐   บาท 



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองโกทอง   
งบประมาณ  ๑๐๖,๐๐๐  บาท 



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓  บ้านราษฎร์ภักด ี
งบประมาณ  ๑๒๕,๐๐๐  บาท 



โครงการจัดซื้อวัสดุน้ าดื่ม  งบประมาณ  ๕๗,๖๙๐  บาท 



อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่ที่ ๑ บ้านลาดชุมพล  
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่ที่ ๙ บ้านราษฎร์บูรณะ 
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่ท่ี ๑๓ บ้านราษฎร์ภักดี 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 



โครงการขุดลอกคลองไผ่  หมู่ที่ ๕  บ้านโนนม่วง   
งบประมาณ  ๖๗,๐๖๒  บาท 



โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๑  บ้านลาดชุมพล   
งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 



โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่ ๘  บ้านหนองกระทุ่มทอง 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนม่วง 
งบประมาณ  ๓๙๘,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนม่วง 
งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านราษฎร์บูรณะ 
งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านราษฎร์บูรณะ 
งบประมาณ  ๙๓,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเจาทอง 
งบประมาณ  ๓๑๑,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเจาทอง 
งบประมาณ  ๑๐๑,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม 
งบประมาณ  ๓๑๑,๐๐๐  บาท 



โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโกทอง 
งบประมาณ  ๕๘,๐๐๐  บาท 



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านลาดไทรงาม 
งบประมาณ  ๑๙๙,๐๐๐  บาท 



โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดชุมพล 
งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองไม้แก่น 
งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านลาดไทรงาม 
งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านราษฎร์ภักดี 
งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านลาดไทรทอง 
งบประมาณ  ๒๙๗,๐๐๐  บาท 



โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ ๗  บ้านซับประสิทธิ์  
งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์พัฒนา 
งบประมาณ  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 



โครงการขุดลอกสระบัว หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์พัฒนา  
งบประมาณ  ๒๖๓,๘๐๐  บาท 



โครงการขุดลอกคลองน้ าโจก  หมู่ที่ ๑๐ บ้านราษฎร์พัฒนา 
งบประมาณ  ๑๗๖,๙๐๐  บาท 



โครงการขุดลอกคลองสระน้ าวัดลาดชุมพล  หมู่ที่ ๑  บ้านลาดชุมพล 
งบประมาณ  ๓๔,๙๗๙  บาท 



โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ ๖ บ้านนาอุดม   
งบประมาณ  ๒๓๒,๐๐๐  บาท 



โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ ๑๓ บ้านราษฎร์ภักดี 
งบประมาณ  ๒๕๘,๐๐๐  บาท 



โครงการก่อสร้างระบบน้ าไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าคา 
งบประมาณ  ๑๒๗,๕๐๐  บาท 



โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๗ , ๑๒  
งบประมาณ   ๒๓๙,๓๐๕   บาท 



โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ ๙  บ้านราษฎร์บูรณะ   
งบประมาณ  ๖๘,๐๐๐  บาท 

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๐  บ้านราษฎร์พัฒนา   
งบประมาณ  ๕๖,๐๐๐  บาท 



โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน  หมู่ที่ ๔ บ้านลาดไทรงาม 
และ หมู่ที่ ๑๔ บ้านลาดไทรทอง  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น   จ านวน     ๑๒      โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน         -        โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน         -        โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -        โครงการ 

 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน      ๓๘     โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน        ๒๖        โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน        ๒๖         โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -         โครงการ 



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 



โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 



สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ   งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่   
งบประมาณ  ๖๑,๒๐๐  บาท 



โครงการพลังคนไทยป้องกัน COVIC 19  
งบประมาณ  ๕๓,๓๓๕  บาท 



โครงการจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ทรายอะเบท)   
งบประมาณ  ๑๓๐,๗๔๐  บาท 



โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
งบประมาณ  ๕๘,๒๔๕  บาท 



โครงการเฝ้าระวังโรค COVIC 19 งบประมาณ  ๑๔๙,๘๑๐  บาท 



โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  หมู่ที่ ๑๐  บ้านราษฎร์พัฒนา   
งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐  บาท 



ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ผู้พิการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 



  โครงการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
  งบประมาณ    ๙,๘๙๐,๐๐๐    บาท    



  โครงการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ    
  งบประมาณ  ๖,๒๔๐,๐๐๐   บาท 



  โครงการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย  HIV     
  งบประมาณ     ๙๐,๐๐๐     บาท 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาและอนุรักษ   
     ศิลปวฒันธรรม 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน     ๒๙      โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน        ๒๓         โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน        ๒๓         โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -         โครงการ 
 



อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม โครงการกีฬา – กรีฑา   
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 



โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   
งบประมาณ  ๑๒๗,๘๐๐  บาท 



โครงการร่วมการจัดงานถวายทองเจ้าพ่อพญาแล   
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 



โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล   
งบประมาณ   ๗๗,๐๐๐  บาท 



โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ   ๒๙๙,๐๐๐   บาท 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๖. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น    จ านวน     ๑๙     โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน         ๕        โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน         ๕        โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -          โครงการ 

 



โครงการปรับพื้นที่ปลูกป่า วัดลาดไทรงาม  งบประมาณ  ๓๙,๑๙๔  บาท 



โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสุขภาวะที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 



กิจกรรมบ ารุงรักษาตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๗. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว 
 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น  จ านวน      ๔      โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน         -         โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน         -          โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -          โครงการ 

 
 



สรปุผลการด าเนนิโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์

๘. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
การเมือง การปกครอง 

 - มโีครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น    จ านวน      ๘      โครงการ 
 - บรรจุในข้อบัญญตั ิ จ านวน         ๕         โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน         ๕         โครงการ 
 - รอด าเนินการ  จ านวน         -         โครงการ 

  
 



โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐๐  บาท 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    งบประมาณ   ๔๕,๐๐๐   บาท 

โครงการ “รู้เขารู้เรา” เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย)    งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐๐  บาท 


