
 
ประกาศ อบต.กรุงชิง 

เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.กรุงชิง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.
กรุงชิง ดังนี้  
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.กรุงชิง  
    "โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.กรุงชิง  
    1. จัดให้ทีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
    2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง  
    3. ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  
    4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
    5. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล  
    6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
    7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมราติและสิ่งแวดล้อม  
    8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลกรุงชิง  
    9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาต าบล  
    11. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.กรุงชิงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 
    การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 
 
    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรม 
 
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ง. การวางแผน 
    อบต.กรุงชิง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.กรุงชิง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

15
4 

8,850,00
0.00 

15
4 

8,850,00
0.00 

15
4 

63,577,0
00.00 

15
7 

75,012,0
00.00 

15
4 

65,510,0
00.00 

การพัฒนา
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สาธารณสุข 

40 
1,225,00

0.00 
40 

975,000.
00 

40 
16,479,0

00.00 
40 

17,059,0
00.00 

40 
17,639,0

00.00 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรม 

16 
8,260,00

0.00 
16 

8,480,00
0.00 

16 
12,580,0

00.00 
16 

9,580,00
0.00 

16 
9,550,00

0.00 

การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ

13 
440,000.

00 
13 

440,000.
00 

13 
780,000.

00 
13 

780,000.
00 

13 
780,000.

00 



และ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

18 
18,050,0

00.00 
18 

18,050,0
00.00 

18 
18,850,0

00.00 
18 

18,850,0
00.00 

18 
19,750,0

00.00 

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร 

18 0.00 18 0.00 19 
5,330,00

0.00 
19 

2,330,00
0.00 

19 
2,330,00

0.00 

รวม 
25

9 
36,825,0

00.00 
25

9 
36,795,0

00.00 
26

0 
117,596,

000.00 
26

3 
123,611,

000.00 
26

0 
115,559,

000.00 
 

    จ. การจดัท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.กรุงชิง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 4,072,570 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 3,828,600.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 4 243,970.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรม 1 0.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา - - 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร - - 

รวม 13 4,072,570.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กรุงชิง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ห้วยกรูด หมู่ที่ 8 
ต าบลกรุงชิง  

560,600.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนที่ใช้งาน
สะดวก 
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายห้วยกรูด หมู่ที่ 8 
ต าบลกรุงชิง กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ถมไหล่ทาง
เฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร ติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 



ป้าย 

2.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายห้วยท้อน จุด
หน้าควน สวน
นายบุญสืบ คาโส 
หมู่ที่ 5 ต าบล
กรุงชิง 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายห้วยท้อน จุด
หน้าควน สวนนาย
บุญสืบ คาโส หมู่ที ่
10 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50เมตรและ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

3.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
น้ าตกคลองเสียน 
หมู่ที่ 6 ต าบล
กรุงชิง 

500,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายน้ าตกคลองเสียน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50เมตรและ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

4.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ประชาอุทิศ หมู่
ที่ 1 ต าบลกรุง
ชิง 

538,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยประชาอุทิศกว้าง 
4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมถมไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

5.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
คลองแซะ เขาเห
ลี้ยม ช่วงควนตีห
ล้อ หมู่ที่ 2 
ต าบลกรุงชิง 

590,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองแซะ หมู่ที่ 
2 ต าบลกรุงชิง กว้าง 
4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมถมไหล่
ทางเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร และ
ติดต้ังป้ายโครงการ



จ านวน 1 ป้าย 

6.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
บ้านนายประดับ 
หมู่ที่ 3 ต าบล
กรุงชิง ช่วงที่ 1 

545,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายประดับ 
หมู่ที่3 ต าบลกรุงชิง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

7.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
สสมช. หมู่ที่ 7 

550,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีถนน
ได้มาตรฐาน ใช้
ในการคมนาคม
ได้ สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายสสมช. หมู่ที่ 7
กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อม
ถมไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

8.  

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
คอกไก่ ช่วงที่ 2 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมสวน
นายวีระศักดิ์ -
สวนนางนาตยา) 
บ้านห้วยแห้ง 

545,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐาน 

ถนนคอนกรีต 

9.  

การพัฒนา
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการบริการ
ประชาชนลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 
2564 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและ
บริการประชาชน
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคมป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
และลดการ
สูญเสียทรัพย์สิน
และชีวิต  

รณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ เช่น 
อบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 
รณรงค์ ขับขี่
ปลอดภัยสวมหมวก
ให้น้องฯ 



10.  

การพัฒนา
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคุมไฟ
ป่า 

43,970.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันไฟป่า  

ฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่ สมาชิกอปพร. 
ประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยง  

11.  

การพัฒนา
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมความ
ความปลอดภัย 
บนท้องถนน  

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้าง
จิตส านึก ด้าน
วินัยจราจร 

เด็กหรือเยาวชนใน
พ้ืนที่ ต าบลกรุงชิง 

12.  

การพัฒนา
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

160,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย ใน
พ้ืนที่ต าบลกรุง
ชิง 

สมาชิก อปพร. 
ประชาชนผู้สนใจ ใน
พ้ืนที่ต าบลกรุงชิง  

13.  

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรม 

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการ
แสดงออกและ
การมีส่วนร่วม
ของเด็กในการ
ท ากิจกรรม 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติของต าบล
กรุงชิง 

 

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.กรุงชิง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 3,882,570 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 
โครงการ จ านวนเงิน 3,879,759 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้
ผูกพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 3,827,989.00 7 3,827,989.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข 

2 51,770.00 2 51,770.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรม 
    

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
    

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    

รวม 9 3,879,759.00 9 3,879,759.00 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.กรุงชิง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วย
กรูด ช่วงที่ 1 
(จุดต่อถนนสาย
แยกทางหลวง 
4186 - บ้าน
ห้วยตง-สวน
นายราย) บ้าน
ทับน้ าเต้า หมู่ที่ 
8 ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

560,600.00 560,000.00 560,000.00 600.00 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลอง
เสียน ช่วงที่ 8 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมจุด
สวนนายเหียบ - 
สวนนางเอื้อง
พร) บ้านปากลง 
หมู่ที่ 6 ต าบล
กรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
ประชาอุทิศ ช่วง
ที ่1 (ต่อจาก

538,000.00 538,000.00 538,000.00 0.00 



ถนนลาดยาง
สายวัดนพรัตนา
ราม - สวนนาย
เท็จ) บ้านนบ 
หมู่ที่ 1 ต าบล
กรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาเห
ลี้ยม ช่วงที่ 3 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมจุด
ควนตีหล้อ - 
สวนนายสุชีพ) 
บ้านห้วยพาน 
หมู่ที่ 2 ต าบล
กรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

590,000.00 590,000.00 590,000.00 0.00 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายประดับ 
ช่วงที่ 1 (ต่อ
จากถนน
คอนกรีตน้ าล้น
เดิมจุดคลองพิ
ต า - สวนนางฉี) 
บ้านพิต า หมู่ที ่
3 ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

545,000.00 544,994.00 544,994.00 6.00 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน

550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 



คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 
ศสมช. ช่วงที่ 2 
(ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมจุด
สวนผู้ใหญ่สู้ - 
สวนนายเล็ก) 
บ้านห้วยตง หมู่
ที ่7 ต าบลกรุง
ชิง อ าเภอนบพิ
ต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

7.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายคอก
ไก่ ช่วงที่ 2 (ต่อ
จากถนน
คอนกรีตเดิมจุด
สวนนายวีระ
ศักดิ์ - สวนนาง
นาตยา) บ้าน
ห้วยแห้ง หมู่ที่ 
9 ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

545,000.00 544,995.00 544,995.00 5.00 

8.  
การพัฒนาด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการลด
อุบัติเหตุจราจร
เทศกาล
สงกรานต์ 
2564 

10,000.00 7,800.00 7,800.00 2,200.00 

9.  
การพัฒนาด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
และควบคุมไฟ
ป่า 

43,970.00 43,970.00 43,970.00 0.00 

 

 

 



   

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนมุัติ
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประมา
ณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 157 
75,012,0

00.00 
8 

3,828,6
00.00 

7 
3,827,9

89.00 
7 

3,827,9
89.00 

2.การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสาธารณสุข 

40 
17,059,0

00.00 
4 

243,97
0.00 

2 
51,770.

00 
2 

51,770.
00 

3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรม 

16 
9,580,00

0.00 
1 0.00 

    

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 
780,000.

00 
- - 

    

5.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา 

18 
18,850,0

00.00 
- - 

    

6.การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

19 
2,330,00

0.00 
- - 

    

รวม 263 
123,611,

000.00 
13 

4,072,5
70.00 

9 
3,879,7

59.00 
9 

3,879,7
59.00 

 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.กรุงชิง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภูม ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชน หรือ ข้อมลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ  
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.กรุงชิงทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม   2564 
 
 
                                                                       นายก อบต.กรุงชิง  

 

  



 
 


