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ประกาศเทศบาลต าบลบัลลังก์ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
******************************************* 

           ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบัลลังก์ จึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบัลลังก์ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบลัลงัก ์
    "เป็นศูนย์กลางบรูณาการ การบรหิารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบลัลงัก ์
    1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี 
    2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
    3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มมีาตรฐาน 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    5. บรหิารจัดการสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
    6. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 
    7. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
    8. เตรียมพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    9. จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
    10. บรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบัลลังก์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1. การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
    2. การพัฒนาการศึกษา 
    3. การพฒันาการเกษตร 
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    4. การพฒันาสาธารณสุข5. การพฒันาสังคม 
    6. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
    7. การพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
    8. การพฒันาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
    9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
    10.การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ง. การวางแผน 

            เทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า 
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป 
             เทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

5 750,000.00 4 600,000.00 17 29,353,000.00 7 41,791,000.00 1 100,000.00 

การพัฒนา
การศึกษา 

4 3,066,000.00 4 3,535,000.00 3 3,560,000.00 3 3,560,000.00 3 
26,130,000.0

0 

การ
พัฒนาการ
เกษตร 

3 150,000.00 3 150,000.00 3 170,000.00 5 450,000.00 4 420,000.00 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

2 140,000.00 2 140,000.00 21 570,000.00 21 570,000.00 22 820,000.00 

การพัฒนา
สังคม 

13 14,660,700.00 13 14,760,700.00 14 19,079,500.00 14 19,069,500.00 15 
18,289,500.0

0 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

10 1,700,000.00 34 47,937,800.00 68 101,006,000.00 40 44,130,000.00 43 
47,058,000.0

0 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

2 400,000.00 3 450,000.00 0 0.00 3 600,000.00 3 600,000.00 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2 210,000.00 2 210,000.00 3 810,000.00 2 1,610,000.00 1 10,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5 505,000.00 6 555,000.00 4 500,000.00 4 720,000.00 7 990,000.00 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 300,000.00 2 200,000.00 2 200,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

รวม 48 21,881,700.00 73 68,538,500.00 135 155,248,500.00 100 112,600,500.00 100 94,517,500.00 

 

  จ. การจัดท างบประมาณ 

              ผู้บริหารเทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจอุยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 24,501,250 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 1 0.00 

การพัฒนาการศึกษา 3 3,083,550.00 

การพัฒนาการเกษตร 2 0.00 

การพัฒนาสาธารณสุข 21 508,000.00 

การพัฒนาสังคม 11 15,748,500.00 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17 3,717,500.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 3 0.00 

การพัฒนาด้านการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 1 1,096,600.00 

การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 347,100.00 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม - - 

รวม 61 24,501,250.00 
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  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบัลลังก์ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

50,000.00 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา
ทรัพยากรที่มีคุณค่า 
ให้คงอยู่สืบไป 

สถานอบรมสั่ง
สอนเบ็ดเสร็จ 

2. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 250,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของเด็กๆ ให้กล้าคิด 
กล้าแสดงออก 

งานวันเด็ก 

3. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,043,550.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
ท าอาหารกลางวันและ
ค่าจัดการเรียนการ
สอนให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาหารและสื่อ
การเรียนการ
สอน 

4. 
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

2,040,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

5. 
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เกษตรกร
โรงเรียนข้าวโพด 
จ านวน 100 คน 

6. 
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพดิน 

50,000.00 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้แก่เกษตรกร 

อบรม/ศึกษาดู
งาน 

7. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

รณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมโรคทั้ง
ต าบล 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันและคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชากรสุนัข
และแมว ทั้ง 19 
หมู่บ้าน 

9. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์ 
หมู่ที่ 1 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

10. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 2 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนางทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

11. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านคูเมือง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

12. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านกุดเวียน 
หมู่ท่ี 4 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

13. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านน้อย หมู่
ท่ี 5 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 
 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 



7 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

14. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านกระดาน 
หมู่ท่ี 6 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

15. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านดอนยาว 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบัลลังก์ อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

16. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านสระ
ตะเฆ่ หมู่ท่ี 8 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

17. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านหนอง
แจง หมู่ท่ี 9 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

18. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโพธ์ิตาสี 
หมู่ที่ 10 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

19. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านบัลลังก์ 
หมู่ที่ 11 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

20. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านเมืองเก่า 
หมู่ที่ 12 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

21. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ 13 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

22. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านสระขุด 
หมู่ที่ 14 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 
 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

23. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านสระตะเฆ่
หิน หมู่ที่ 15 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 
 
 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

24. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบล
บัลลังก์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

25. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านท านบ
พัฒนา หมู่ที่ 17 ต าบล
บัลลังก์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

26. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข บ้านคูเมือง
ใหม่ หมู่ท่ี 18 ต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

27. 
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์
พัฒนา หมู่ที่ 19 ต าบล
บัลลังก์ อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 3 
โครงการ 

28. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุมชนต้นแบบ 

29. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลบัลลังก์ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีองค์กรกลาง
ของเด็กและเยาวชน
ในระดับต าบล 

เครือข่ายสภาเด็ก 

30. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร่วมด าเนิน
กิจกรรมบ าบัด/ฟื้นฟูผู้
ติด/ผู้เสพยาเสพติด 

กิจกรรมบ าบัด/
ฟื้นฟู 

31. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนต าบลบัลลังก์ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

สมาชิกกลุ่ม
อาชีพ จ านวน 
100 คน 

32. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลบัลลังก์ 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

โรงเรียนผู้สูงอายุ 

33. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
บัลลังก์ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน 

กลุ่มผู้สูงอายุ 

34. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

35. 
การพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,832,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

36. 
การพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,245,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ
คนพิการ 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

37. 
การพัฒนา
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

38. 
การพัฒนา
สังคม 

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

150,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อเชิดชูและเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มี
สุขภาพจิตแจ่มใส 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ผุ้สูงอายุต าบล
บัลลังก์ จ านวน 
700 คน 

39. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านคูเมืองใหม่-บ้านน้อย 
(ช่วงบ้านน้อย) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 
5 บ้านน้อย 

1,292,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

40. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตะวันออกบ้าน 
(ต่อจากเดิม) บ้านสระตะเฆ่ 
หมู่ที่ 8 

187,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

41. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต นม.ถ. 
๓๙-๐๗๑ สายบ้านคูเมืองใหม่ - 
ถนน เลียบคลองชลประทาน 
ช่วง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๑๐๐ 
หมู่ที่ ๑๘ เทศบาลต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

42. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอส
ฟัสต์ติกคอนกรีต นม.ถ. ๓๙ - 
๐๑๑ สายกกไข่เน่า - บ้านหนอง
แวง ช่วง กม.๓+๖๗๐ - กม.๕+
๑๓๐ หมู่ที่ ๒ เทศบาลต าบล
บัลลังก์ อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

43. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต 
นม.ถ. ๓๙ - ๐๐๖ สายสระ
ตะเฆ่ - บ้านหนองแจง หมู่ท่ี 
๘ เทศบาลต าบลบัลลังก์ 
อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

0.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

44. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอส
ฟัสต์ติกคอนกรีต นม.ถ.  
๓๙ - ๐ สายอ่างเก็บน้ า
หนองกก หมู่ที่ ๘ เทศบาล
ต าบลบัลลังก์ อ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

45. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลางบ้านดอนยาว หมู่ที่ 7 

290,000.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

46. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

312,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ถนน 

47. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านสระขุด - บ้านพระ ต.
ด่านใน บ้านสระขุด หมู่ที่ 
14 

295,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ลงลูกรังยาว 
1,460 เมตร 

48. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนางแต๋ว 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 

108,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 60 
เมตร 

49. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคูเมือง - 
หนองผักกระเฉด บ้านคู
เมือง หมู่ที่ 3 

148,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 65 
เมตร 

50. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนายอาจ 
บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 

210,500.00 

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

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 104 
เมตร 

51. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านบัลลังก์ - 
บ้านท านบพัฒนา (ช่วงบ้าน
บัลลังก์)บ้านบัลลังก์  
หมู่ที่ 11 
 

295,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 60 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

52. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนายกมล 
บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 

246,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 130 
เมตร 

53. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนายเข่ง 
บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 

131,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 58 
เมตร 

54. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยท่ารอ บ้านคู
เมืองใหม่ หมู่ที่ 18 

106,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 53 
เมตร 

55. 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนายกบ 
บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  
หมู่ที่ 19 

105,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ความยาว 46 
เมตร 

56. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

โครงการสืบสานศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี 

240,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

งานประเพณี 

57. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาบัลลังก์
เกมส์ 

250,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ส่งเสริมความ
สามัคคี ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

งานแข่งขันกีฬา 

58. 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
กีฬา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

อบรม/ศึกษาดู
งาน 

59. 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบัลลังก์และ
นายกเทศมนตรีต าบล
บัลลังก์ 
 
 

1,600,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

งานเลือกตั้ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

60. 

การรักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

จุดบริการ
ประชาชน 

61. 

การรักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชน 

การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

              เทศบาลต าบลบัลลังก์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงิน 24,121,250 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 22,483,829 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
    

การพัฒนาการศึกษา 2 2,741,200.00 2 2,741,200.00 

การพัฒนาการเกษตร 
    

การพัฒนาสาธารณสุข 2 127,668.00 2 127,668.00 

การพัฒนาสังคม 4 15,748,500.00 4 15,748,500.00 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,717,500.00 12 2,432,500.00 

การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา     

การพัฒนาด้านการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 1 1,096,529.00 1 1,096,529.00 

การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 337,432.00 2 337,432.00 

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    

รวม 24 23,768,829.00 23 22,483,829.00 
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 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลบัลลังก์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาการศึกษา 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,043,550.00 858,160.00 858,160.00 185,390.00 

2. การพัฒนาการศึกษา 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

2,040,000.00 1,883,040.00 1,883,040.00 156,960.00 

3. การพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

76,000.00 75,858.00 75,858.00 142.00 

4. การพัฒนาสาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี 

52,000.00 51,810.00 51,810.00 190.00 

5. การพัฒนาสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลบัลลังก์ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

6. การพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,651,300.00 12,651,300.00 12,651,300.00 0.00 

7. การพัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

3,011,200.00 3,011,200.00 3,011,200.00 0.00 

8. การพัฒนาสังคม 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

9. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคู
เมืองใหม่ - บ้านน้อย 
บ้านน้อย หมู่ที่ 5 

1,285,000.00 1,285,000.00 0.00 0.00 

10. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
ตะวันออกบ้านสระ
ตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ 
หมู่ที่ 8 

187,000.00 187,000.00 187,000.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
กลางบ้านดอนยาว 
บ้านดอนยาว หมู่ที่ 
7 

290,000.00 290,000.00 290,000.00 0.00 

12. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยภายใน
หมู่บ้าน บ้านสระ
ตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 

312,000.00 312,000.00 312,000.00 0.00 

13. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านสระ
ขุด - บ้านพระ ต.
ด่านใน บ้านสระ
ขุด หมู่ที่ 14 

294,000.00 294,000.00 294,000.00 0.00 

14. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตซอย
บ้านนางแต๋ว บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 2 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 

15. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านคูเมือง - 
หนองผักกระเฉด 
บ้านคูเมือง  
หมู่ที่ 3 

148,000.00 148,000.00 148,000.00 0.00 

16. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตซอย
บ้านนายอาจ บ้าน
สระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 

210,500.00 210,500.00 210,500.00 0.00 

17. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายบ้านสระ
ขุด - บ้านพระ ต.
ด่านใน บ้านสระ
ขุด หมู่ที่ 14 

294,000.00 294,000.00 294,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้าน
นายกมล บ้านสระ
ตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 

246,500.00 246,500.00 246,500.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

19. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตซอย
บ้านนายเข้ง บ้าน
สระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 
15 

131,500.00 131,500.00 131,500.00 0.00 

20. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ซอย
ท่ารอ บ้านคูเมือง
ใหม่ หมู่ที่ 18 
 

106,000.00 106,000.00 106,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตซอย
บ้านนายกบ บ้าน
โนนเจดีย์-พัฒนา 
หมู่ที่ 19 
 

105,000.00 105,000.00 105,000.00 0.00 

22. 
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล
บัลลังก์และ
นายกเทศมนตรี
ต าบลบัลลังก์ 
 

1,096,600.00 1,096,529.00 1,096,529.00 71.00 

23. 
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่/
เทศกาลสงกรานต์ 
 

100,500.00 100,412.00 100,412.00 88.00 

24. 
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

รายจ่ายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธี
การ 
 

246,600.00 237,020.00 237,020.00 9,580.0 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลบัลลังก์ โนนไทย จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1.การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

7 41,791,000.00 1 0.00 
    

2.การพัฒนา
การศึกษา 

3 3,560,000.00 3 3,083,550.00 2 2,741,200.00 2 2,741,200.00 

3.การพัฒนาการ
เกษตร 

5 450,000.00 2 0.00 
    

4.การพัฒนา
สาธารณสุข 

21 570,000.00 21 508,000.00 2 127,668.00 2 127,668.00 

5.การพัฒนาสังคม 14 19,069,500.00 11 15,748,500.00 4 15,748,500.00 4 15,748,500.00 

6.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 44,130,000.00 17 3,717,500.00 13 3,717,500.00 12 2,432,500.00 

7.การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

3 600,000.00 3 0.00 
 

- 
 

- 

8.การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2 1,610,000.00 1 1,096,600.00 1 1,096,529.00 1 1,096,529.00 

9.การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4 720,000.00 2 347,100.00 2 337,432.00 2 337,432.00 

10.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 - -- 
 

- 
 

- 

รวม 100 112,600,500.00 61 24,501,250.00 24 23,768,829.00 23 22,483,829.00 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลบลัลงัก์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ที่ โดยได้รบัความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์แกป่ระชาชนทั้งในพื้นทีแ่ละพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดงันี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

1. โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 1,043,550 บาท เบกิจ่าย 858,160 บาท 
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2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา)  งบประมาณ 

2,040,000  บาท เบกิจ่าย 1,883,040 บาท 
 

  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

1. โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา งบประมาณ 29,330 บาท เบิกจ่าย 29,300 บาท 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
 

1. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก  งบประมาณ 100,000 บาท  เบิกจ่าย 75,858 บาท 
 

      
 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญงิ พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศหญิง สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี งบประมาณ  54,000 บาท  เบิกจ่าย 51,810 บาท 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

1. โครงการสง่เสรมิกิจกรรมกลุ่มผูสู้งอายุเทศบาลต าบลบลัลงัก ์ งบประมาณ 50,000 บาท เบกิจ่าย  
50,000 บาท 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางบ้านดอนยาว บ้านดอนยาว หมู่ที่ 7 งบประมาณ 290,000 บาท 
เบิกจ่าย 290,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15  งบประมาณ 
312,000 บาท เบิกจ่าย 312,000 บาท 

3. โครงการปรับปรงุถนนสายบ้านสระขุด - บ้านพระ ต.ด่านใน บ้านสระขุด หมู่ที่ 14   งบประมาณ 295,000 
บาท เบกิจ่าย 294,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมืองใหม่ - บ้านน้อย บ้านน้อย หมู่ที่ 5  งบประมาณ 1,292,000 
บาท ก่อหนีผู้กพัน 1,285,000 บาท ยังไมเ่บกิจ่าย 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตะวันออกบ้านสระตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 187,000 
บาท เบกิจ่าย 187,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยท่ารอ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ 18 งบประมาณ 106,000 บาท เบิกจ่าย 
106,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางแต๋ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 108,000 บาท 
เบิกจ่าย 108,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายกบ บ้านโนนเจดีย์-พัฒนา หมู่ที่ 19  งบประมาณ 105,000 
บาท เบกิจ่าย 105,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายกมล บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 งบประมาณ 246,500 บาท 
เบิกจ่าย 246,500 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายเข้ง บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15  งบประมาณ 131,500 บาท 
เบิกจ่าย 131,500 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายอาจ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8  งบประมาณ 210,500 บาท 
เบิกจ่าย 210,500 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมือง - หนองผักกระเฉด บ้านคูเมือง หมู่ที่ 3  งบประมาณ 
148,000 บาท 148,500 บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบัลลังก์ – บ้านท านบพัฒนา (ช่วงบ้านบัลลังก์) บ้านบลัลังก์ หมู่ที่ 11 
งบประมาณ 132,000 บาท เบกิจ่าย 132,000 บาท 
 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
1. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารี อ าเภอโนนไทย  งบประมาณ 10,000 บาท 

เบิกจ่าย 10,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผูบ้รหิาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานครเูทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง เทศบาลต าบลบลัลงัก์ อ าเภอโนนไทย จงัหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ 221,000 บาท เบิกจ่าย 194,675 บาท 
 

                          

                     
 

                        
 

2. โครงการปรับปรงุข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน LTAX 3000 เทศบาลต าบลบัลลังก ์ งบประมาณ 
200,000 บาท เบิกจ่าย 55,727.38 บาท 
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3. โครงการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัลลงัก์และนายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์  งบประมาณ 

1,600,000 บาท  เบกิจ่าย 1,096,529 บาท 
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ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์  งบประมาณ 120,000 บาท 

เบิกจ่าย 100,412 บาท 
 

  
 

2.โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลงังานแสงอาทิตย์  งบประมาณ 230,000 บาท เบิกจ่าย 230,000 บาท 

    
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบัลลังก์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

             ในรอบปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ในพื้นที่ต าบลบัลลังก์ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีด
วัคซนียังไม่ทั่วถึง ท าให้โครงการที่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มคน จ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้  

 ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากในพื้นที่ต าบลบัลลังก์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ยังคงเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนผู้ติดเช้ือรวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว เพิ่มมากข้ึน ซึ่งเทศบาลต าบลบัลลังก์ ได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรครวมถึงจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ส าหรับประชาชนที่ต้องเข้ากระบวนการกักกันตัว ประกอบกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เคยเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
เป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการด าเนินงานและการใช้จ่าย 
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งบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยอื่นๆ 
ในอนาคต มีความพร้อมด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การด าเนินงานสามารถแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง  

   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลบัลลังก์ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

     ร้อยตรี      
        (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลบัลลังก์ 


